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Náchodsko a jeho literární
tradice…
Oldřich Suchoradský
Literární tradice Náchodska byly tématem zájezdu profesionálních a dobrovolných knihovníků
Jičínska v polovině května letošního roku. Snad mi odpustíte, když se při popisu průběhu zájezdu
uchýlím k osobnímu pohledu a vzpomínkám. Je tomu víc než 20 let, kdy se uskutečnil zájezd
jičínských knihovníků do stejných míst. V té době jsem jako účastník soutěže knihoven přivítal ve
své mlýnecké knihovně předsedu jedné z hodnotících porot - dr. Jaroslava Suchého. Setkání s ním
pro mne bylo velkým odborným i lidským zážitkem. Krátce po jeho návštěvě ve Mlýnci jsem měl
možnost navštívit náchodskou knihovnu, jejímž byl dr. Suchý ředitelem. Přiznám se, že jsem byl po
prohlídce náchodské okresní knihovny zklamaný. Ponuré prostory a tradiční uspořádání fondu
knihovny mne tehdy neoslovily. S velkou zvědavostí jsem proto očekával, zda se v náchodské
knihovně za čtvrt století něco změnilo.
Skutečnost předčila veškeré moje očekávání. V příjemném prostředí přednáškového sálu
studovny nás přivítala ředitelka Mgr. Marie Sobotková, která nás zároveň seznámila s bohatým
programem, který pro nás hostitelé v Náchodě připravili. Úvodní setkání s pamětníkem doby, kterou
popisuje ve svých románech Josef Škvorecký, výtvarníkem profesorem Bohumírem Španielem, se
stalo besedou nad Škvoreckého literárním dílem a postavami nejslavnějších románů Zbabělci a
Prima sezona.
Po malém občerstvení následovala prohlídka knihovny. Doslova nás oslnilo nově otevřené
dětské oddělení v 1. patře. Oslnilo slunečnými barvami, dokonalým vybavením, přizpůsobeným
zájmům a mentalitě dětí všech věkových skupin. Na každém kroku chytrý nápad, detail, který
dokazoval, že se na návrhu a realizaci prostředí oddělení podíleli lidé, kteří svým dětským čtenářům
a vůbec své knihovnické profesi dokonale rozumí.
Vrcholem prohlídky ale bylo rekonstruované oddělení pro dospělé, umístěné v mezipatře a
přízemí budovy. Architektonicky vyvážené prostory, funkčně dokonalé a příjemné pro každého ze
čtenářů. Jen těžko a neradi jsme se loučili s dokonalým královstvím knih. A já vzpomínal na již
zesnulého ředitele knihovny, který určitě z nebes pochvalně kýve na své následovníky, kteří dovedli
jeho myšlenky do takové estetické kvality a funkční dokonalosti.
Nezapomenutelný dojem z návštěvy Náchoda podtrhla procházka městem po stopách hrdinů
Škvoreckého románů, kterou s účastníky zájezdu prošla Mgr. Věra Škraňková. Vtipně sestaveným
scénářem jsme absolvovali okruh, při kterém se střídaly informace s ukázkami z knížek,
konfrontované s realitou současného města. Příjemná hodinka plná vtipných postřehů a dialogů.
Na závěr ještě společná fotografie před knihovnou a pak přišlo loučení. Můj návrat do
náchodské knihovny byl pro mne, a jistě nejen pro mne, příjemným kulturním i lidským zážitkem.
Dílo, které se v Náchodě podařilo díky nadšeným milovníkům knih, za podpory zastupitelů města a
místních firem, je hodné následování a inspiruje k opakovaným návštěvám.
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