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PhDr. Jiří Malina – poslední rozloučení
Lidmila Košťálová
Dne 14.5.2010 zemřel ve věku 70 let náš kolega PhDr. Jiří Malina. Ve svém životě nebyl jenom knihovníkem, i když
dlouhá léta v knihovnách pracoval: vzpomeňme na jeho působení v tehdejší knihovně Krajského muzea východních Čech
v Hradci Králové, v Okresní knihovně v Pardubicích a v posledních letech v Historickém ústavu Fakulty humanitních studií v
Hradci Králové. Své nadšení pro knihovnickou práci přenášel i na své studenty na Střední knihovnické škole, kde působil
koncem 60. a začátkem 70. let až do doby, kdy z této školy musel z politických důvodů odejít.
Několik let vykonával také funkci ředitele Kulturního domu v Novém Bydžově. Stále však byl ve styku s knihovnami,
které se na něho obracely s prosbou o radu i praktickou pomoc, kterou nikdy neodmítl. V důchodovém věku se vrátil do malé
knihovny ve Skřivanech, kde se po několik let opět věnoval knihovnické práci, kterou celý život tak neúnavně propagoval
a mnoho pro ni také udělal. Léta se zabýval betlémářstvím a byl také předsedou Českého sdružení přátel betlémů.
Zanedbatelná není však ani jeho činnost publikační. Redigoval Zpravodaj Krajského muzea, sborníky Acta musei a
Fontes musei, publikoval v časopisech s vlastivědnou tematikou a v knihovnických sbornících,vydal Bibliografii knih o Hradci
Králové, knížku Hradec Králové – bibliografický průvodce po památkách a tři díly Královéhradeckých obrázků. Společně s
Alešem Doubravou napsal drobnou publikaci Hradecké muzeum a Model hradecké pevnosti. Jeho Kapitoly z královéhradecké
historie a Královéhradecké obrázky vycházely řadu let jako pravidelný seriál v Hradeckých novinách.
V loňském roce těžce onemocněl a ke své rozdělané práci se již nevrátí.
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