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Iva Rodrová           

 
     V Městské knihovně v Jičíně je regionální oddělení součástí odd. bibliograficko 
informačních služeb. Nejsou vyčleněny samostatné prostory pro studium regionálních 
materiálů (našim uživatelům slouží společná čítárna), ale regionální fondy jsou 
samostatně uskladněny. Což je velmi důležité, protože knihovna shromažďuje a 
zpracovává regionální literaturu a regionální informace nejenom z Jičína a jeho nejbližšího 
okolí, ale také z Hořicka, Novopacka a Sobotecka, Libáňska a Kopidlenska – tedy z 
bývalého okresu. 
 
      K úkolům regionálního oddělení patří zpracovávat, shromažďovat a uchovávat 
regionální literaturu. Znamená to, že se snažíme získávat literární díla těch autorů, kteří 
se v Jičíně narodili nebo o našem kraji psali – ať už jsou jejich díla beletrií nebo naučnou 
literaturou. Jak už jsem se zmiňovala, je naším cílem podchytit tímto způsobem celý 
bývalý okres. Dále také shromažďujeme knížky, které se tematicky váží k našemu 
regionu, ať už autor pochází odkudkoliv. Máme vyčleněn samostatný fond této literatury, 
který je uložen ve skladišti. Novější současnou beletrii většinou nakupujeme duplicitně, 
takže si ji lze půjčit v oddělení pro dospělé čtenáře. Naučné knihy a starší beletrii 
půjčujeme pouze prezenčně ke studiu do čítárny. Snažíme se o největší úplnost této 
literatury, doplňujeme např. i starší beletristické tituly, které získáváme především z darů. 
Tady nám velice pomáhá příznivec naší knihovny pan ing. Karel Čermák, sběratel starých 
pohlednic s motivem Českého ráje. Jsme si vědomi, že do regionálních fondů patří např. 
právě i pohlednice, plakáty a další zdroje, ale z prostorových důvodů je zatím v úplnosti 
neshromažďujeme. 
 
      K dalším úkolům našeho oddělení patří také získávat a shromažďovat faktografické 
údaje o regionálních osobnostech, spisovatelích, hudebnících, vědcích i kulturních 
pracovnících a sportovcích. Chceme, aby v naší kartotéce byli nejenom lidé všeobecně 
známí, ale také osobnosti méně známé i lidé již téměř zapomenutí. Vzhledem k tomu, že 
v Jičíně v minulosti fungovaly takové vzdělávací ústavy, jako byl dnes již neexistující 
Raisův učitelský ústav nebo stále existující Lepařovo gymnázium, má naše regionální 
oddělení o práci postaráno určitě i do budoucna. 
 
      Dále shromažďujeme faktografické údaje o různých místech našeho regionu. Na 
prvním místě je samozřejmě Jičín a jeho nejbližší okolí, ale snažíme se nezanedbávat ani 
ostatní místa ve zdejším kraji. V tomto fondu je především naučná literatura z oblasti 
historie a zeměpisu, která pojednává o našem kraji, také zde jsou dokumenty o různých 
korporacích, které mají vztah k našemu regionu, ať už to jsou školy nebo zájmové 
organizace. 
 
      Dalším úkolem našeho regionálního oddělení je uchovávat regionální periodika (a 
pokud možno kompletní ročníky). Naše knihovna uchovává Noviny Jičínska od jejich 

Stránka č. 1 z 2SVK HK - výpis článku "Iva Rodrová: Region Jičínska"

15.12.2005http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=587



prvních ročníků, dále Nové noviny. K dalším uchovávaným titulům patří periodika 
vydávaná zdejšími městy a obcemi. Tato práce je někdy velmi obtížná, protože ne každý, 
kdo vydává nějaký časopis v rámci regionu, je ochotný jeden výtisk knihovně poskytnout k 
uchování; záleží na přístupu konkrétního městského či obecního úřadu.  
 
      Vzhledem k tomu, že veškerý fond našeho oddělení půjčujeme pouze ke studiu do 
čítárny, má zájemce o regionální tematiku možnost si tyto materiály v prostorách naší 
knihovny okopírovat, popřípadě využít i skenování.  
 
      K práci s regionálními informacemi používáme také některé databáze, např. databázi 
REOS z SVK Hradec Králové, kterou využíváme hlavně při vyhledávání faktografických 
informací o méně známých osobnostech naší kultury, dále pak plnotextovou databázi 
článků TAM-TAM firmy Anopress a dobrým pomocníkem je též Česká národní 
bibliografie. 
 
      Budujeme i své vlastní regionální kartotéky. Je to kartotéka osobností Jičínska, kde se 
snažíme sbírat informace o všech osobnostech, které měly nějaký vztah k Jičínu - buď se 
zde narodily nebo zde nějakou dobu působily. Druhá je kartotéka věcná – 
shromažďujeme společenskovědní, historické, zeměpisné a kulturní informace o různých 
místech našeho regionu. 
 
      K dalším činnostem našeho oddělení patří vydávání regionálních bibliografií. Většinou 
se jedná o bibliografie výběrové, tzn. že v bibliografii jsou uváděna např. pouze ta díla, 
která vlastní naše knihovna. Vydáváme bibliografie, které se týkají tvorby regionálních 
autorů (např. V. Čtvrtka, J.Š. Kubína), nebo takové, které o regionálních osobnostech 
pojednávají (např. Albrecht z Valdštejna). Na webových stránkách knihovny - 
http://knihovna.jicin.cz - jsou v oddílech Výročí regionálních osobností a Archiv Výročí k 
dispozici krátké informace o jednotlivých regionálních osobnostech. 
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