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Rodným krajem           
Aleš Fetters           

 
     Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným 
krajem vychází od listopadu 1990 pravidelně dvakrát do roka, obvykle v červnu a v 
prosinci. Do léta 2005 vyšlo už 30 jeho sešitů. Svým záběrem zahrnuje zejména někdejší 
rozsáhlé náchodské panství, ale i další přilehlá území, tedy větší část okresu Náchod a 
část okresu Trutnov. Vydavatelem je Vlastivědný spolek při Městském kulturním středisku 
v Červeném Kostelci. U zrodu sborníku stál pan učitel František Drahoňovský s poměrně 
širokým okruhem spolupracovníků, v současné době ho řídí ředitelka červenokostelecké 
knihovny PhDr. Marcela Fraňková.  
 
      Tematicky se zabývá historií regionu (historie obcí, jejich znaky a další symboly, 
významné architektonické památky), kulturní historií (významné osobnosti regionu, 
umělecká díla), tradicemi, včetně např. historie dobývání uhlí, ale i přírodou, zajímavostmi 
fauny, flóry i geologickými. Neopomíjí ani regionální pověsti a zaznamenává soustavně i 
literaturu se vztahem k regionu. Texty jsou pravidelně doplňovány fotodokumentací i 
reprodukcemi děl výtvarných. Prezentují se tu tedy jak autoři odborných a literárních textů, 
tak i výtvarníci a fotografové regionu. 
 
      Čtenářsky oslovuje jak generace starší, využívá i jejich historické paměti, tak 
generace mladší. Bohaté využití má především ve školách všech stupňů: pro vyučování 
vlastivědy, literatury, dějepisu, zeměpisu i některých předmětů přírodovědných. Dává také 
prostor studentům středních a vyšších odborných škol k publikování odborných výsledků 
jejich práce. Pravidelná příloha Děti rodnému kraji pak přináší práce dětí škol základních, 
případně i výtvarná dílka dětí předškolních. 
 
      Sborník Rodným krajem dává autorům z Náchodska a části Trutnovska možnost 
zajímavého uplatnění a čtenářům úctyhodné množství poznatků. Patří k tiskovinám, které 
nekončí ve sběru, ale zůstávají v knihovnách rodinných i veřejných jako stálý zdroj 
poznatků a inspirací. 
 
      V následujících číslech vás postupně seznámíme s dalšími zajímavými regionálními 
sborníky. 
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