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Životní jubileum našeho
kolegy
Blanka Maňhalová
V únoru 2006 oslavil v plné duševní a fyzické svěžesti 85. narozeniny pan Emil Pokorný,
dlouholetý pracovník Městské knihovny ve Dvoře Králové.
Narodil se 20. února 1921 v severomoravské obci Prace, která je zmiňovaná v souvislosti s
bitvou tří císařů na začátku 19. století.
Vlastenecké vědomí pana Pokorného začali ovlivňovat již učitelé v obecné škole. Po dokončení
základního vzdělání se věnoval studiu na odborné polygrafické škole. V té době začíná již vnímat
nepříznivé politické dění 30. let. Jako většina vrstevníků z ročníku 1921 byl deportován na nucené
práce do Německa. Toto období mu přineslo hodně strádání, včetně fyzického. Po ukončení 2.
světové války se vrátil zpět do Československa. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a politické
situaci nastalé po únoru 1948 mu bylo umožněno ukončit studia až v roce 1964.
Po ukončení studií odchází ze severomoravského Bruntálu do Dvora Králové, kde začíná
působit jako ředitel městské knihovny. Knihovna byla zastaralá, a to jak vybavením, tak knihovním
fondem. Pan Pokorný se svými spolupracovníky začínají knihovnu modernizovat jak nábytkem, tak
především vyřazováním zastaralých knih. V knihovně se pod jeho vedením začínají budovat první
katalogy. V důsledku vyřazování marxisticko leninské literatury z knihovního fondu královédvorské
knihovny se pan Pokorný dostával do konfliktu s tehdejší politickou garniturou. V 70. letech začíná
knihovna spolupracovat se školami a zároveň se zapojuje do soutěží BVLK („Budujeme vzornou
lidovou knihovnu“).
Pan Emil Pokorný v MěK Dvůr Králové působil až do roku 1986, kdy odchází do důchodu. Tím
ale jeho knihovnická činnost zdaleka nekončí. Dodnes působí jako dobrovolný knihovník v obcích
Kocbeře a Vítězná-Komárov.
Do dalších let mu přejeme za kolektiv trutnovské knihovny hodně zdraví a pohody.
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