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Regiony a jejich osobnosti na 
webových stránkách           

Alena Součková           
 

     Chtělo se mi začít vzletně parafrází klasického citátu knihy mají své osudy - regiony 
mají své osobnosti. Ale brzy jsem se dostala do reality, protože vystavování informací o 
osobnostech na webových stránkách je spíše výjimečné.  
 
      Nejprve bychom si měli charakterizovat, kdo je vlastně regionální osobnost. 
Definování není jednoznačné a výkladů je několik: Každopádně je to osobnost, která se k 
danému regionu váže místem narození, úmrtí či působení. Je to osobnost, která se 
významně zapsala do dění regionu, která svým jednáním, prací a myšlenkami pomáhala 
a pomáhá spoluvytvářet region. Otázkou je, zda zahrnovat pouze historické osobnosti, 
nebo i osoby žijící a ty, které teprve začínají svoji profesionální dráhu. 
 
      Určitě je dobré znát, které osobnosti se zapsaly do dějin města, ve kterém žiji, po kom 
je pojmenovaná ulice nebo náměstí, koho připomíná pomník nebo pamětní deska, komu 
patří významný pomník na místním hřbitově. A zde často narážíme na neznalost. Kriticky 
se můžeme podívat i kolem sebe – kolik z nás by dokázalo odpovědět, po kom je vlastně 
pojmenována Pospíšilova třída, na které se nachází budova Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové. A po kom že to nesou jména některé knihovny v našem regionu, 
například Městská knihovna E. E. Hostovského v Hronově. 
 
      K informovanosti obyvatelstva mohou přispět i knihovny a regionální informační 
centra, a to i prostřednictvím svých webových stránek. Protože se informace tohoto druhu 
na webech nevyskytují tak často, je to možná otázka knihovnám k zamyšlení, jak rozšířit 
svoji nabídku služeb. 
 
      Osobnosti, kalendária, výročí na webových stránkách knihoven 
 
      Rubriky přinášejí krátké medailónky a základní informace, které se zobrazují podle 
aktuálního měsíce či konkrétního dne. Většinou je k dispozici i abecední rejstřík pro 
snadnější vyhledávání dalších osobností. Příkladem jsou rubriky Výročí regionálních 
osobností a Archiv regionálních osobností na webu Městské knihovny v Jičíně 
http://knihovna.jicin.cz  
 
      Rubrika je přístupná z hlavní nabídky. 
 
      On-line přístupy k databázím osobností na webových stránkách knihoven 
 
      Přinášejí uživatelům možnost aktivního prohledávání databází, které obsahují stovky 
až tisíce záznamů. Po zadání některého z vyhledávaných údajů databáze nabídne výběr 
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osobností, které odpovídají zadanému kritériu. 
 
      Tyto služby nabízejí knihovny, které se sběru údajů a plnění databáze věnují 
dlouhodobě a systematicky; z královéhradeckého regionu je to Knihovna města Hradce 
Králové. V rubrice Databáze nabízí prohledávání souboru Region Hradec Králové (město 
a okres) a Regionální osobnosti http://www.knihovnahk.cz  
 
      Osobnosti na webových stránkách měst 
 
      Jsou města, která jsou hrdá na své rodáky a významné osobnosti a na svých 
oficiálních webových stránkách zpřístupňují informace pro veřejnost. Například město 
Sobotka http://www.sobotka.cz přináší medailóny Fráni Šrámka, Václava Šolce a 
Jindřicha Gustava Maštalky.  
 
      Osobnosti na webových stránkách muzeí 
 
      Historické exponáty, dokumenty a prameny související s dějinami města či oblasti jsou 
systematicky shromažďovány v muzeích. Zatím jenom některá zpřístupňují informace na 
webových stránkách. Osobnosti regionu představuje Městské muzeum v Nové Pace 
http://www.novapaka.muzeum.cz (významné osobnosti tohoto kraje) a Městské muzeum 
Dobruška http://www.mestodobruska.cz/muzeum/ (osobnosti dobrušské historie). V obou 
případech jsou rubriky přístupny z hlavního menu. 
 
      Získávání a zpřístupňování dokumentů o místě by mělo být pravidlem pro každou 
knihovnu. Následné zpracování, utřídění a poskytování informací o místě, regionu včetně 
osobností je potom základem poskytovaných služeb pro veřejnost. Nezáleží na velikosti 
obce, města, mikroregionu či kraje. To, že svoje město známe, je i výrazem našeho 
vztahu k němu a kéž knihovny dovedou přispívat k tomuto úkolu. 
 
      Inspirující návod jak na to jsem získala prohledáváním webových stránek knihovny v 
Pecce na Jičínsku http://www.obec-pecka.cz/page.php?p=knihovna  
 
      Paní knihovnice Věra Trybenekrová uvádí: „Od roku 1998 se v místní knihovně 
pravidelně každé první úterý v měsíci scházíme při akci Čteme v knihovně. Čteme 
ledacos, diskutujeme, pamětníci vzpomínají na své mladé časy a na osobnosti, které je 
ovlivňovaly. A tady je počátek myšlenky na vytvoření něčeho, co Pecce chybí, počátek 
myšlenky shromáždit informace o osobnostech Pecky. Lidská paměť je krátká, a často co 
se nezaznamená hned, to se po letech těžko dává dohromady. A tak pokud by se nám 
podařilo po nějaké době vytvořit zatím alespoň kartotéku osobností, byl by to kus 
zpracované historie nejen pro jednotlivé zájemce a studenty, ale i pro celou obec, protože 
by to byl další střípek do mozaiky paměti, na které teď mnoho obcí a měst staví svoji 
současnou podobu a slávu. 
 
      O co nám konkrétně jde: vytvořit co nejbohatší seznam osobností Peckovska – 
učitelů, kněží, řemeslníků, starostů, politiků, obchodníků, umělců, sportovců, podnikatelů, 
písmáků, lidí organizujících činnost různých spolků, jednot a organizací atd. – a to 
PECKOVSKÝCH RODÁKŮ působících doma i jinde, ale i „NEPECKOVÁKŮ“ majících k 
Pecce vztah nebo na Pecce působících, již nežijících i žijících. 
 
      Byla bych ráda, kdyby se nás do této práce zapojilo co nejvíce, protože tak by byla 
větší naděje, že se dílo zdaří. Ty, které tato výzva oslovila, bych prosila o návštěvu v 
knihovně, kde bychom se domluvili podrobněji na obsahu i rozsahu jednotlivých 
záznamů.“ 
 

Stránka č. 2 z 3SVK HK - výpis článku "Alena Součková: Regiony a jejich osobnosti na webový...

15.12.2005http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=600



 
 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz 
· knihovna@svkhk.cz · studovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz 

Stránka č. 3 z 3SVK HK - výpis článku "Alena Součková: Regiony a jejich osobnosti na webový...

15.12.2005http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=600


