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Jubileum v Městské knihovně – 110 
let veřejné knihovny v 

Jaroměři           
Věra Sílová           

 
     Sto deset let. V běhu času kapka v moři, v životě člověka nepředstavitelně dlouhá doba, již se 
podaří prožít jen výjimkám. Čas všem lidem odkrajuje, v dějinách však přidává na událostech a o 
historii knihovny to platí také. 
 
      Veřejná knihovna v Jaroměři vznikla 3. října 1896 sloučením knihoven jednotlivých místních 
spolků. Základ knihovny tvořilo 719 svazků, postupným rozrůstáním fondu se veřejná knihovna v 
Jaroměři přiřadila ke čtyřem největším knihovnám v Čechách, po Praze, Plzni a Litomyšli. 5. října 
1897 byla pořízena z podnětu Řemeslnicko živnostenské besedy další služba uživatelům, a to 
čítárna, jež poskytovala svým čtenářům 88 různých periodik. 
 
      Již na začátku minulého století plnila jaroměřská knihovna funkci knihovny střediskové. Její 
působení se vztahovalo nejen na Jaroměř a Josefov, ale dokonce na 20 obcí. Tuto funkci má 
knihovna i v současnosti. 
 
      Za každým oborem lidské činnosti stojí vždy konkrétní lidé. Stejně tomu bylo i v jaroměřské 
knihovně, kde se střídaly generace knihovníků. Z dob dávno minulých to byl především doktor Max 
Lederer, který významným dílem přispěl k rozšíření fondů a vtiskl jaroměřské knihovně novou tvář. 
Z doby nedávné zmiňuji řadovou knihovnici paní Jaroslavu Tomanovou. Proč? Její věrnost 
knihovně je nevídaná, vždyť v ní strávila bez několika měsíců téměř padesát let. Za dobu svého 
působení zažila šest ředitelů. Pracovala v době, kdy jedinou pomůckou knihovníka tak jako u 
generací předešlých byla tužka a razítko, aby se stala svědkem zázraku, který do práce knihovníků 
vnesl počítač. V kolektivu pracovnic má následovnice, vždyť služebně nejstarší knihovnice pracuje v 
jaroměřské knihovně již 31 let. 
 
      S růstem fondu bylo v minulosti hledáno i odpovídající útočiště, kde by bylo možné knihovní 
fondy nejen umístit, ale i zabezpečit. Plných 32 let (až do června 1939) sídlila veřejná knihovna na 
náměstí v budově Občanské záložny, kde měla propůjčeny dva sály. První se jmenoval Havlíčkův, 
druhý Jiráskův. V té době překročil počet knih 30.000 svazků. V době okupace byla knihovna 
přestěhována do bývalých restauračních místností v přístavku ve sladovně, dnes GE Capital Bank, 
kde s četnými obtížemi fungovala 10 let. Teprve 19. prosince 1949 získala tehdy Okresní a městská 
knihovna budovu v areálu parku, kde slouží dodnes. Původně obytná vila byla přizpůsobena 
potřebám knihovny v sedmdesátých letech minulého století vnitřními úpravami. Rozsáhlá 
rekonstrukce budovy proběhla v letech 2000-2001. Vnitřní prostory byly přestavěny, výpůjční 
prostory rozšířeny a v dosud nevyužitém půdním prostoru byly vytvořeny pracovny knihovníků a 
sklady. 
 
      Knihovna bez knih by nebyla knihovnou. Celé generace čtenářů si chodily do knihovny pro 
pohlazení na duši. Čas všechno změnil. V současnosti čtenáři nehledají v knihovně jen pobavení; 
velká část uživatelů v knihovně hledá informace, a tak vedle knih lze dnes ve fondu najít i 
multimediální encyklopedie a v neposlední řadě tolik vyhledávaný a užívaný nový fenomén – 
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internet, bez kterého si uživatelé a knihovníci moderní knihovnu nedovedou představit. 
 
      Od svého vzniku byla knihovna vždy spojena s kulturním a společenským životem města a 
spolu s ním procházela dobami tíživými i obdobími rozkvětu. Nejinak tomu je i v 21. století. 
Knihovna se svojí činností zapojuje do celorepublikových kulturních aktivit a projektů s cílem 
vyhovět nejvyšší měrou svým uživatelům a touto cestou podporovat pozitivní vnímání knihovny. 
 
      V současné době je v Městské knihovně v Jaroměři zapsáno 2 652 uživatelů, z toho je jedna 
třetina dětí. 32 000 návštěvníků si vypůjčilo 129 977 knih a časopisů. Internet v roce 2005 v hlavní 
budově i na pobočkách využilo 3.177 zájemců. 
 
      V rámci výročí připravila knihovna pro své čtenáře řadu aktivit: 
- dárkem pro čtenáře narozené ve stejný den jako knihovna, tedy 3. října, je registrace pro rok 2006 
zdarma; 
- dárkem pro seniory v měsíci březnu v rámci akce „Březen měsíc internetu (BMI)“ každou středu ve 
dnech 1., 8., 15., 22. a 29. března od 9 do 11 hodin přístup na internet zdarma; 
- dárkem pro klienty úřadu práce v měsíci březnu v rámci BMI přístup na internet zdarma; 
- dárkem pro milovníky vynikající spisovatelky a vypravěčky Marie Kubátové bude v dubnu 
podvečerní posezení s ní a jejími knihami; 
- pro soutěživé čtenáře z řad žáků ZŠ bude v březnu vyhlášena literární soutěž na téma: „Pohádka 
pro Bubetku“. Bubetka a Smítko jsou dvě strašidýlka, která spisovatel Ladislav Dvorský objevil na 
kopci Picimberku a šancích v Josefově. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže bude v červnu a 
vítězné práce budou shromážděny do sborníku a zařazeny do fondu knihovny; 
- dárkem pro děti k Mezinárodnímu dni dětí v rámci „Bambiriády 2006“ bude den her v knihovně s 
dřevěnými hračkami a hlavolamy; 
- pro soutěživé čtenáře z řad dětí i dospělých bude vyhlášena anketa „Vyberte knihu roku“. Tři 
vylosovaní účastníci budou odměněni knižními dary; 
- v měsíci říjnu bude v hale hlavní budovy knihovny výstava nazvaná „110 let veřejné knihovny v 
Jaroměři“; 
- dárkem pro zapomnětlivé čtenáře bude v týdnu narození knihovny, tedy od 2. do 6.října, 
vyhlášena čtenářská amnestie. Všem, kteří budou vracet po termínu v hlavní budově i na 
pobočkách, budou prominuty sankční poplatky z prodlení. 
 
      Jaká bude městská knihovna v budoucnosti? 
 
      To ukáže čas. Já, která mám z celé historie v Městské knihovně v Jaroměři prožito pouhých 
dvacet let, si nedovedu představit knihovnu bez vůně knih a tichého šumu návštěvníků. Knihovnu 
čeká v nejbližší době přechod k dokonalejšímu knihovnímu systému, který si vyžaduje stále 
výkonnější technika. Vím, že knihovna nemůže za technickými novinkami zaostat, bylo by to na 
škodu jí i uživatelům, přesto doufám, že základem knihovny zůstanou i v budoucnosti knihy, protože 
v nich je kouzlo, které sebedokonalejší technický vynález nenahradí. 
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