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Železnická knihovna z pohledu 
starostky a bývalé 
knihovnice           
Olga Jakubcová           

 
     Tak jsem zase něco neuváženě slíbila. Když ale ten termín dodání byl tak vzdálený! 
Přece není problém napsat něco o knihovně a jejím vztahu k městu (nebo obráceně?), 
zkrátka o vzájemných vztazích. A mám na to celý měsíc. Dnes se celý měsíc scvrknul na 
jeden jediný den a od rána je na městském úřadě běžný rušný provoz. Žádný klid na 
psaní, ale přesto se pokusím něco vytvořit.  
 
      Nejprve trochu historie. Vznik první, téměř veřejné, knihovny v Železnici spadá do 
poloviny 19. století. Zámožný měšťan a kupec Antonín Tvrský zpřístupnil svoji soukromou 
knihovnu, která čítala několik set svazků, veřejnosti. Půjčoval vždy v neděli dopoledne, a 
to nejen občanům železnickým, ale i ze širokého okolí, především tkalcům, kteří každého 
nedělního rána přinášeli faktorům do Železnice svoje dílo. Více než 300 svazků této 
knihovny (knihy z druhé poloviny 18. a z první poloviny 19. století) je dodnes uloženo v 
našem vlastivědném muzeu.  
 
      Veřejná knihovna v pravém slova smyslu byla založena v roce 1893 na popud 
místního lékaře MUDr. Václava Nohejla. Jejím zřizovatelem a majitelem byla Občanská 
beseda, která si vytkla jako jeden z hlavních úkolů právě zřízení veřejné knihovny a 
čítárny. Občanská beseda předala knihovnu městu v roce 1920 na základě zákona o 
veřejných knihovnách.  
 
      Knihovna fungovala nepřetržitě za první republiky i v době okupace. Vedle dvou 
divadelních ochotnických spolků (Podhořan a Vojan), muzejního spolku pro Železnici a 
okolí a dvou místních orchestrů to byla právě knihovna, která svou činností doplňovala 
celkový kulturní obraz tehdy ještě lázeňského města Železnice.  
 
      V 60. a 70. letech dvacátého století byl knihovníkem pan Josef Rudolf, tatínek 
spisovatele Stanislava Rudolfa. Na něho si vzpomínám jako na svého prvního knihovníka. 
On to byl, který každé nedělní dopoledne, ve značně stísněných prostorách v muzeu, 
dokázal spolehlivě vybrat vhodnou knihu početné čtenářské obci. Lásku ke knihám předal 
nejen svému synovi, ale celé generaci železnických čtenářů, kteří na něho dodnes 
vzpomínají. I v pokročilém věku, kdy ho ve funkci knihovníka vystřídaly Věra Vágnerová s 
Hanou Tomincovou a v roce 1985 já, zůstal vnímavým a pozorným čtenářem. Jeho rady 
byly v čase mých knihovnických začátků nedocenitelné.  
 
      V tom zmiňovaném roce se stala železnická knihovna střediskovou a ještě více 
vstoupila do povědomí veřejnosti. Už jenom tím, že mohla opustit nevhodnou místnost v 
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muzeu a tehdejší národní výbor jí dal k dispozici dvojnásobný prostor v obecním domě. 
Tenkrát byly vlastně položeny základy ke spolupráci s mateřskou a základní školou, která 
trvá dodnes.  
 
      Před deseti lety nastoupila do funkce současná knihovnice Eva Trojanová. Pod jejím 
vedením "přežila" knihovna i dvouletou rekonstrukci celého domu a odměnou jsou jí nové 
moderní prostory, kam se mohla vrátit v závěru minulého roku. V nich může konečně 
rozvíjet všechny i mimočtenářské aktivity. Oblíbené jsou především akce pro děti, např. 
velice úspěšná "Noc s Andersenem", která se právě z prostorových důvodů mohla poprvé 
uskutečnit až letos. Velmi kladný ohlas má každoročně pořádaný dětský karneval, na 
kterém knihovna spolupracuje s tělocvičnou jednotou Sokol. Pravidelné návštěvy 
jednotlivých tříd základní školy se staly už samozřejmostí. Ani dospělí čtenáři nepřijdou 
zkrátka: v květnu se mohou těšit např. na besedu se spisovatelem Stanislavem Rudolfem. 
 
      O tom, že knihovna k městu patří, že bez ní by byl kulturní život chudší, není jistě 
pochyb. Jsem jako bývalá knihovnice velmi ráda, že otázka existence tohoto kulturního 
zařízení nikdy nepřišla na pořad jednání zastupitelstva. Naopak, zastupitelstvo schválilo 
na modernizaci knihovny v minulém roce více než 250 tisíc Kč. Věřím, že poslední 
statistická čísla (170 čtenářů, 16 700 výpůjček a 2 200 návštěvníků), ovlivněná loňským 
ještě provizorním umístěním knihovního fondu, budou v letošním roce určitě překonána.  
 
      Další informace naleznete na adrese: http://www.knihovnazeleznice.webz.cz . 
 
      Město Železnice má dvě kulturní instituce, na které tzv. "doplácí". Knihovnu a 
vlastivědné muzeum. Ale vložené prostředky se městu vracejí v podobě návštěvníků 
muzea a v podobě spokojené čtenářské veřejnosti.  
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