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Jan Holan – vzpomínka na zasloužilého kopidlenského knihovníka

Karel Štefek

Vracím-li se ve vzpomínkách k dávno minulým událostem a postavám našeho městečka, nemohu 

pominout pana řídícího Jana Holana. Byla to nevšední osobnost, žijící i v důchodu činorodým způsobem. Patřil mu 

dům čp. 54 na náměstí, s rozsáhlou ovocnou zahradou, kterou sám pečlivě obhospodařoval. S láskou se věnoval i 

včelařství.

S nemenším zaujetím obětavě po více než třicet let spravoval městskou knihovnu. Ta byla dlouhá léta 

umístěna v radnici. Na sklonku třicátých let dvacátého století přesídlila do budovy staré školy, kde setrvala (s 

krátkou přestávkou ke konci nacistické okupace) dalších několik desetiletí. Prostorná místnost knihovny v prvním 

poschodí byla nízkým pultem rozdělena na dvě části. Ve větší stály regály s knihami, menší byla vyhrazena 

čtenářům. U malého stolku zapisovala knihovníkova pomocnice výpůjčky.

            Provozu knihovny vévodil pan řídící Holan, z jehož mužné, věkem nepoznamenané postavy vyzařovala 

neochvějná autorita. On řídil práci zapisovatelky i pomocníků, které si vybíral z řad čtenářů – žáků místních škol. 

Byl jsem jedním z nich. Tohoto projevu důvěry jsme si všichni velmi vážili. Pomocníci směli zprvu zařazovat 

vrácené knihy a někteří později i obsluhovat čtenáře. Rozhodující roli při komunikaci se čtenáři měl ovšem sám 

pan řídící, který za dlouhá léta knihovnické praxe všechny čtenáře dobře znal a věděl, co komu poradit a 

nabídnout.

Milovníkům historické beletrie mohl doporučit četné spisy V. Beneše Třebízského a především díla svého 

milovaného Aloise Jiráska. Mohl se pochlubit i vzácným exemplářem Zapovy Kroniky českomoravské. Zájemcům 

o přírodu nabízel tehdy velmi oblíbené knížky J. Vrby. Značné oblibě se těšila díla z venkovského a 

maloměstského prostředí – spisy B. Němcové, K. Světlé, K. V. Raise, J. Š. Baara, I. Hermanna, J. Morávka a 

další. Velký zájem byl i o humoristický román A. Jeneho o vychytralé chalupnici Kačce Vomáčené. Dobře bylo 

postaráno i o přátele lehčího žánru. Zkrátka nepřišli ani čtenáři nároční, žádající díla světové literatury (např. V. 

Huga a dalších, z novějších autorů třeba L. Bromfielda nebo K. Winsorové).

            Knihovna měla i slušnou zásobu knížek pro děti a mládež. Pro klukovské čtenáře byly samozřejmě 

nejpřitažlivější knihy K. Maye a E. Salgariho. Ovšem aby si mohli půjčit Old Surehanda nebo Horu světla, dostali 

nejdříve od pana řídícího za úkol přečíst si Jiráska. Ne proto, že to byl jeho oblíbený autor. Moudrý pan řídící 

nepochybně chtěl v mládeži probouzet zájem o dějiny národa a pěstovat její vlastenecké uvědomění. Tedy to, 

čemu dnes říkáme vědomí národní identity. To bylo významné zvlášť v době okupace, kdy se žáci o dějinách a 

tradicích národa nemohli dozvědět ani ve škole. Ale povídejte desetiletým klukům o národní identitě, když jejich 

fantazie bloudí po exotických krajinách a opájí se činy Old Shatterhanda a Vinnetoua.

       Musím kajícně doznat, že jsem ušlechtilý záměr pana řídícího tehdy také nechápal. Protože jsem měl 

Jiráska rád a znal jeho dílo, leckdy jsem spolužáky seznamoval s obsahem uložené četby, aby splnili náročnou 

podmínku.

            Pan řídící byl knihovníkem celou svou bytostí. Měl rád knihy, vážil si jich, opatroval je a vedl k tomu i své 

čtenáře. Oddaná služba knize a čtenářům byla neodmyslitelnou součástí jeho života. Za to mu patří i po tolika 

letech naše uznání a vděčnost.

            Zbývá ještě uvést poznámku o systému organizace a evidence, který pan řídící Holan užíval. Byl to systém 

jednoduchý, který ve své době v podmínkách nevelkého městečka velmi dobře fungoval. Jednoduchostí se 

vyznačoval již princip třídění knižního fondu, který rozlišoval beletrii, poezii, cestopisy a dětskou literaturu. Rovněž 

dokumentace byla jednoduchá. Kromě přírůstkového seznamu byl pořízen abecedně uspořádaný autorský 
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seznam literatury, obsahující u každého autora název díla a signaturu. Ve třetí knize byla podchycena evidence 

čtenářů a výpůjček. Užívalo se i čtenářských průkazů.

V poválečné době sílily snahy sjednotit knihovnickou praxi a obohatit ji o nové formy práce se čtenářem. 

V souvislosti s tím bylo potřeba zavést i jednotný systém třídění, evidence a výkaznictví, respektující nové potřeby. 

Byl to ovšem systém mnohem složitější. Tyto náročné změny uskutečňovali postupně nástupci pana řídícího 

Holana. Díky jejich obětavé práci se za víc než půl století městská knihovna Kopidlna pronikavě změnila. Dnes je 

moderním zařízením, úspěšně rozvíjejícím mnohostrannou kulturní činnost.
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