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Ob�as je dobré si 
vzpomenout           
Božena Blažková           

 
     �as mezi Duši�kami a Vánocemi p�ímo vybízí ke vzpomínání. Nemyslím tím nostalgické 
p�ivolávání „starých dobrých �as�“. P�i té p�íležitosti mne spíše napadá citát Karla �apka: 
„Doba se zm�nila, ale lidé z�stali stejní“. N�kdy bývá pou�né zasadit si jednotlivé události, 
názory a nám�ty do kontextu doby a nezapomenout z nich vyt�žit maximum pro sou�asnost i 
budoucnost. 
Když jsem se koncem šedesátých let stala knihovnicí, odpovídala jsem na otázku „co v té 
knihovn� vlastn� d�lám?“: „Nosím knihy“. V chrudimské knihovn� (a nejen v ní) byl proti 
dve�ím velikánský pult a všechny knihy byly umíst�ny na regálech za našimi zády a ve 
skladech. Na pult� byl absen�ní a prezen�ní katalog a pod pultem byly knížky (nej�ten�jší, 
nejfrekventovan�jší, z každého žánru n�co pro rychlé uspokojení �tená�ských zálib a pocitu, 
že jako všude jinde – pod pultem se skrývá to nejlepší). Rozhodnutí p�esunout pult dozadu a 
regály naopak dop�edu a zp�ístupnit je p�ímo �tená��m bylo považováno za malou revoluci a 
n�kte�í �tená�i i knihovníci dlouho vytrvale považovali (a leckdy i právem) podpultové knížky 
za �tená�sky ov��enou kvalitu.  
Dnes považují knihovny všech velikostí zp�ístupn�ní svých knihovních fond� co nejširší 
ve�ejnosti za jednu z priorit. Co není ve volném výb�ru nebo alespo� v online katalogu, jako 
by ani nebylo. Šikovné knihovny dokáží využít ve�ejných informací o fondech pro své �tená�e 
a dokáží jim obstarat požadovanou literaturu i mimo vlastní fond. 
Umíst�ní, zp�ístupn�ní a využití knihovních fond� ovliv�ovalo a s nejv�tší pravd�podobností i 
v blízké budoucnosti bude podstatnou m�rou ovliv�ovat služby každé knihovny. Tématem 
posledního letošního �ísla jsou knihovní fondy. Š�astnou náhodou se mi do ruky dostala útlá 
publikace stará více než padesát let. Doufám, že i pro Vás bude zajímavé porovnání 
informací o p�ístupu k budování knihovních fond� d�íve a v sou�asnosti. 
 
      „K hradeckým knihovnám m�žeme také p�i�adit státní dopl�ovací knihovnu, která má sv�j 
útulek v budov� m�stské úst�ední knihovny v Tomkov� ulici. A t�eba, jak hned povíme, 
nep�j�uje své knihy jednotlivým ob�an�m z m�sta samého, p�ece je velmi d�ležitým 
faktorem v �tená�ském život� okresu, jehož st�ediskem m�sto Hradec Králové je. 
Poslání státní dopl�ovací knihovny vysvitne nám z krátké úvahy: Podle zákona z r. 1919 je 
každá obec povinna mít vlastní ve�ejnou obecní knihovnu. Zákon tento, jeden z 
nejš�astn�jších vydaných v revolu�ním nadšení po roce 1918, byl skute�n� také spln�n a do 
roku 1929 m�ly všechny obce okresu, i ty zcela malé, svou vlastní obecní knihovnu. Celkem 
jich je na okrese 89. Avšak od za�átku se také v�d�lo, že bude nutno n�jakým zp�sobem 
dopl�ovat knižní materiál v t�ch obcích, které si nebudou moci nakoupit ro�n� tolik knih, 



kolik by jich jejich �tená�i sta�ili a cht�li p�e�íst. A tak vznikají knihovny, vždy jedna pro celý 
okres, které p�j�í takové malé knihovn� vždy na podzim soubor hodnotných knih, které v obci 
z�stanou p�es zimu, p�j�ují se zárove� s knihami jejich vlastní obecní knihovny a na ja�e se 
zase vrátí do hradecké státní dopl�ovací knihovny zpátky. Druhý rok p�ijde zase dávka knih 
nových, které v obci dosud nebyly ani je obecní knihovna nemá mezi knihami vlastními. Je to 
tedy zvláštní typ putovní knihovny, odlišný od cizích vzor�, s vlastní dosti složitou a vtipnou 
organisací vnit�ní práce. 
Hradecká knihovna vznikla ze státních dotací již v roce 1933. její po�átky jsou nerozlu�n� 
spjaty se jménem pana Františka Rejchrta, tehdy odb. u�itele, který ji vedl až do roku 1941. 
Knihovna rychle rostla. Nyn�jším knihovníkem je pan Ji�í Van�k. 
Knihovna je vydržována státem a dostává od n�ho krom� pen�žitých i pravidelné knižní 
dotace každý rok. Krom� toho p�ispívá i okres každoro�ní dotací této knihovn�, aby mohla 
lépe plnit své poslání. �ím více knih, tím více soubor� se rozjede po obcích, tím také v�tší 
obohacení hodnotné �etby na našem venkov�. 
Letos dosáhla státní dopl�ovací knihovna 1678 svazk�. Rozeslala je tém�� všechny v 47 
souborech do stejného po�tu obcí. Takový soubor mívá od 20 do 50 knih a je ú�eln� 
sestaven: vedle knih pro mládež je tu hodnotná beletrie a p�ibližn� p�tina knih nau�ných. 
Musí se dbát toho, aby do obce nešly ty knihy, které už knihovna sama má, a dále toho, aby 
se nevrátila do obce táž kniha, která tam byla už loni. Proto jsou katalogy státní dopl�ovací 
knihovny zna�n� složité a jejich vedení si vyžádá dosti �asu. Soubory se rozesílají v 
d�ev�ných bedni�kách a také v lepenkových krabicích od UNRRY, které se k tomu velmi 
dob�e hodí. Není tedy mladý muž, kterého na podzim spat�íte v okolí Tomkovy ulice s 
mohutnou krabicí na nosi�i kola, shromaž�ovatelem zásob hmotných, ale opat�ovatelem 
potravy duševní. Ostatn� letos zásluhou okresního národního výboru mohly být soubory do 
v�tšiny obcí dodány už v Masarykovu týdnu osv�ty za�átkem zá�í p�ímo do dom� autem. 
Poslání státní dopl�ovací knihovny je krásné: p�ináší hodnotnou �etbu i do t�ch 
nejzastr�en�jších obcí našeho okresu, posiluje venkovské �tená�e a písmáky, u�í �íst 
mládež, ší�í osv�tu a vzd�lání. Myslíme–li na putovní knihovny v samostatných, zvláš� k 
tomu za�ízených autech, pak je n�co trochu primitivního v t�ch prostých bedni�kách a 
krabicích. Ale p�ipomínají také n�co z buditelského úsilí Jiráskova pátera Vrby. Ten nosil 
knížky po kapsách a v deštníku – ale národ byl nakonec vzk�íšen. Také státní dopl�ovací 
knihovny stoji na prahu svého rozvoje, avšak krok za krokem pomáhají uskute��ovat veliký 
cíl všech budovatel� lidového knihovnictví: D�stojnou místnost pro knihovnu v každé obci, a 
v ní, v tichém, útulném prost�edí sdostatek hodnotných knih pro všechny �tená�e z místa, 
kte�í sem p�icházejí jako ke studni duševního osv�žení.“ 
Bárta, Karel: Státní dopl�ovací knihovna v Hradci Králové. 
In: Hradecké knihovny 1947 : informativní leták ve�ejných knihoven v Hradci Králové / sest. L. 
Rejmánek. Hradec Králové, Krajská knihovna 1947. – S. 6-8.  
 
      Ráda bych jménem redak�ní rady pod�kovala všem �tená��m našeho zpravodaje. O 
n�co více d�kuji autor�m 52 vypln�ných anketních lístk�, které byly vloženy v prvním 
letošním �ísle. S výsledky ankety jsme podrobn� seznámili �editele pov��ených knihoven. 
Zápis z porady je k dispozici na adrese: http://www.svkhk.cz/regfunkce/zapisy/041014.doc . 
Díky anket� jsem si ov��ili, že naše priorita – informace o knihovnách regionu - je v souladu s 
Vašimi pot�ebami. Pot�šilo nás, že Vás zaujala i pom�rn� nová rubrika Tipy a nám�ty, ve 
které dle Vašeho vyjád�ení opravdu nalézáte inspiraci. Už v pr�b�hu roku jsme se snažili 
n�které Vaše p�ipomínky ve zpravodaji zohlednit a o dalších budeme diskutovat p�i p�íprav� 
p�íštího ro�níku. Bude zapot�ebí dob�e promyslet tišt�nou a elektronickou verzi zpravodaje. 
Elektronická verze dává v�tší možnost poskytovat aktuální informace a není omezena 
rozsahem. Zatím elektronickou verzi více využívají spíše v�tší knihovny (i mimo region), ale 



vzhledem k postupující internetizaci malých knihoven se to v ur�itém �asovém horizontu 
m�že zm�nit.  
D�kuji za všechna hezká slova, která jste na adresu našeho spole�ného zpravodaje napsali. 
T�ším se, že se na stránkách zpravodaje budeme stále více setkávat s Vašimi názory, 
nám�ty a informacemi o Vašich knihovnách.  
P�eji všem knihovník�m (a pochopiteln� i našim �tená��m) co nejvíce p�kného �tení, které 
zp�íjemní dlouhé zimní ve�ery a posílí dobrou náladu i ve všedních dnech. 
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