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Historie knihovny a webové stránky

Božena Blažková

Letošní „retro téma“ kromě jiného přirozeně evokuje i zájem o historii knihoven. Chtěla jsem laickým 

pohledem zjistit, kde mají knihovny našeho kraje své kořeny a jakým způsobem o své minulosti informují 

veřejnost. Můj pohled poučeného uživatele internetu se pochopitelně nejprve zaostřil na weby knihoven.

            Opět jsem si zase po delší době prošla všechny webové stránky profesionálních knihoven a zjistila jsem, 

že jen málo knihoven se o své historii vůbec nezmiňuje (alespoň já jsem tam informaci o historii nenašla): Nový 

Bydžov (Hradecko), Vysoké Veselí, Ostroměř – má v oddíle historie pouze fotografii knihovny (Jičínsko), Broumov, 

Meziměstí (Náchodsko), Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Častolovice, Opočno a Doudleby - zde 

připravují nový web (Rychnovsko a Kostelecko), Špindlerův Mlýn, Svoboda nad Úpou, Žacléř (Trutnovsko). Na 

webu knihovny v Kopidlně je pouze zmínka o dlouholeté tradici a pestré historii a je jen škoda, že tam není více 

informací. Stačil by např. odkaz na Kopidlenské listy ze září minulého roku, kde vyšel podrobný článek Procházka 

kopidlenskými knihovnami s jejich knihovníky nebo na články Jan Holan – vzpomínka na zasloužilého 

kopidlenského knihovníka a Knihovníci v Kopidlně, které si můžete přečíst v tomto čísle zpravodaje.

            Ostatní knihovny uvádějí své dějiny buď přímým odkazem Historie nebo mají v oddíle O knihovně na 

historii odkaz. Texty jsou zpracovány různým způsobem. Některé knihovny mají vyznačeny významné roky a u 

nich stručné informace (např. Knihovna města Hradce Králové, MěK Náchod…), jiné naopak mají historii 

zpracovanou téměř literárním stylem (např. Štolbova městská knihovna Nechanice, MěK Červený Kostelec…). 

Některé knihovny mají historii rozdělenou do několika částí – např. MěK Rtyně v Podkrkonoší má oddíl O knihovně 

rozdělen následovně: Současnost a knihovna, Historie umístění, Významná data, Knihovníci, Výroční zprávy od 

roku 2007. Celá řada knihoven doplňuje historii zajímavými dobovými materiály a starými fotografiemi (např. MěK 

Nové Město nad Metují, Knihovna Egona Hostovského v Hronově, MěK v Jaroměři, MěK v České Skalici…). 

Nesporně nejzajímavěji prezentují historii své knihovny v Polici nad Metují. Kromě stručného textu je na webových 

stránkách k dispozici prezentace z roku 2007 – Pokus o zachycení historie knihovnictví a knihoven v Polici nad 

Metují k 170. výročí založení čtenářské společnosti a k 115. výročí otevření veřejné knihovny v Polici nad Metují.

Doporučuji všem čtenářům, aby se s bohatou dokumentací a způsobem její prezentace seznámili 

( http://www.knihovna-police.cz/ ).

            Pokud budeme hledat kořeny našich knihoven, dají se v podstatě rozdělit na tři skupiny. Tradice těch 

nejstarších spadají do 19. století a souvisejí s národním obrozením a zakládáním čtenářských a vzdělávacích 

spolků na venkově. Nejstarší knihovnou je knihovna ve Smidarech, která na svém webu uvádí: Minulost naší 

knihovny je úžasná. Byla založena již roku 1820 buditelem a básníkem Karlem Sudimírem Šnajdrem. Tento 

osvícenec psal svoje práce nejprve německy, ale za pobytu ve Smidarech psal i česky. Podle Václava Šráma, 

autora knihy Paměti městečka Smidar nad Cidlinou, obsahovala knihovna zábavné a vlastenecké spisy našich 

prvních buditelů. Po smrti Šnajdra se však nenašel nikdo, kdo by se o knihovnu staral. Až 11. 9. 1844 se stal 

správcem knihovny místní kaplan. Tak koncem roku 1844 měla knihovna 366 svazků a 43 čtenářů nejen ze 

Smidar, ale i z okolí. Z dalších knihoven, jejichž kořeny sahají do 19. století, musím jmenovat zejména: Červený 

Kostelec, Českou Skalici, Novou Paku, Železnici, Sobotku, Hořice, Smiřice, Dvůr Králové nad Labem, Dobrušku, 

Pecku, Úpici, Třebechovice pod Orebem a Jičín.

            Vznik většiny ostatních knihoven se dá v souvislosti se zákonem o veřejných knihovnách obecních z roku 

1919 zařadit na počátek 20. století. V našem regionu však máme i knihovny, jejichž česká historie spadá až do 

období ukončení druhé světové války. Jedná se např. o knihovny v Trutnově, Vrchlabí, Hostinném. Knihovna v 

Teplicích nad Metují k tomu na webu uvádí: Naše knihovna nemá tak dlouhou historii jako knihovny v okolních 
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městech, což souvisí s poválečným vývojem a výměnou obyvatelstva. Založena byla v roce 1945, kdy žáci místní 

školy provedli sbírku českých knih u nových obyvatel.

            Na závěr jsem chtěla uvést nějaké „moudro“ o tom, jak je důležité znát kořeny, dokázat navázat na místní 

tradice a umět seznámit s historií vlastní knihovny veřejnost. Myslím si, že kolegyně z Hořic to v závěru oddílu 

Historie vyjádřily velice přesně: „Tradice Městské knihovny v Hořicích je zavazující i pro její současné čtyři 

pracovnice, které by chtěly zkvalitnit služby čtenářům a podílet se svou prací na kulturním životě města.“

Na to, jak mají zpracovanou historii neprofesionální knihovny, se podíváme v příštím čísle, ve kterém si 

zároveň připomeneme i zajímavé publikace, které o své historii zpracovaly profesionální knihovny.
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