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Rychnovské publikace           
Oddělení služeb knihovnám           

 
     Rychnovská knihovna se může pochlubit bohatou vydavatelskou činností. Na počátku byla 
publikace o literárních vycházkách po stopách Karla Poláčka, kterou k vydání připravila 
knihovnice Alena Janková. Ještě v roce 2002 přibyla k této publikaci, která vyšla pod názvem 
Karel Poláček a jeho rodné město (2 vycházky), další útlá knížečka Rychnov spisovatelů rodištěm 
a působištěm od Antonína Svobody. Do tisku byla také připravena historie knihovny, která vyšla 
pod názvem Veřejná knihovna v Rychnově nad Kněžnou 1871 - 2001. 
 
      V následujícím roce vydala knihovna vzpomínkovou knížku Zdeňka Zapletala: Deník psaný 
lajdákem. Rok 2004 byl věnován Augustu Sedláčkovi (publikace August Sedláček v Rychnově 
nad Kněžnou a Rychnov nad Kněžnou : pokus dějepisný od A.Sedláčka). Studentská léta J. 
Gutha-Jarkovského v Rychnově nad Kněžnou připomněla další publikace. 
 
      Následující dvě knížečky jsou z pera Jiřího Frýzka (viz článek Záslužná světlá stopa Jiřího 
Frýzka v minulém čísle). První z nich se jmenuje Muž, který mluvil s Homérem a Vergiliem a 
pojednává o životě a díle rychnovského rodáka, středoškolského profesora a překladatele 
Otomara Vaňorného. Druhá pojednává o dnes již pozapomenutém buditeli, literátovi, pedagogovi, 
vynálezci a rodákovi ze Solnice - Michalu Silorádovi Patrčkovi. V roce 2007 vyšly ještě dvě další 
knížky: Příspěvek k vojenské historii města Rychnova nad Kněžnou připravil Stanislav Dvořák a 
nástin života jednoho z rychnovských starostů, JUDr. Josefa Kalise, sepsal František Koláček.  
 
      Na podzim loňského roku vyšla k oslavám 750. výročí první zmínky o městě zatím poslední 
rychnovská publikace - Pověsti a památnosti Rychnova nad Kněžnou. Knihu k vydání připravila 
opět paní Alena Janková, která z regionálního časopisu Posel z Podhoří vybrala pověsti, které 
zde v letech 1886 - 1890 publikoval Antonín Ludvík. Knihu ilustroval výtvarník František Palme.  
 
      Od roku 2002 vydala rychnovská knihovna celkem dvanáct kvalitních publikací, které 
systematicky mapují osobnosti a historii regionu. Každá z knížek měla v knihovně svůj slavnostní 
křest, doplněný besedou a dalšími zajímavými aktivitami. Velké poděkování patří paní Jankové, 
která se o vydání všech uvedených publikací nejvíce zasloužila. O zájmu veřejnosti se můžete 
přesvědčit na webu knihovny http://www.kulturark.cz/knihovna/ v sekci Z našich akcí. Pokud vás 
některá z knih zaujala, můžete si ji v knihovně nejen vypůjčit, ale i zakoupit. 
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