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Knihovna jako vydavatelský dům

Petra Řoutilová

Nedaleko od Jičína, města pohádek, se nachází město Nová Paka. Rodiště významných 
osobností, jakými byli či jsou Naďa Urbánková, Josef Muzika, Jan Opolský, Antonín 
Sucharda st., Antonín Sucharda ml. a mnoho dalších. Městská knihovna v Nové Pace 
vydala k osobnostem zde narozeným výběrové bibliografie a zdaleka nezůstalo jen u nich. 
Městská knihovna je totiž vydavatelsky velice činná, a proto jsme se v zimním čísle 
zpravodaje obrátili na paní ředitelku Stanislavu Benešovou a poprosili ji o zodpovězení pár 
otázek:

Kdy byla ve Vaší knihovně vydána první knížka? Co Vás k vydavatelské činnosti 
motivovalo? 

Svou první publikaci knihovna vydala v roce 1997. Jednalo se o reprint knihy MUDr. 
Ladislava Kaizla „Jak se léčívalo v Podkrkonoší“ z roku 1938. V roce 1997 uplynulo 40 let 
od úmrtí tohoto lékaře, kterému se přezdívalo „lidumil“. A protože se jedná o půvabné dílko 
s frontispisem Karla Štiky, domluvili jsme se s rodinou a reprint vydali. Ovšem důležitý byl 
také fakt, že se nám podařilo získat grant Open Society Fund Praha. Bez spoluúčasti -
v dnešní době již věc nevídaná (více o grantu se dočtete na http://www.osf.cz/).

Vydáváte knihy pravidelně? Kolik jich už vyšlo? A v jakém nákladu? 

Od roku 1997 se nám každý rok povedlo vydat výběrovou bibliografii osobností Novopacka. 
Vyšli tak spisovatelé, hudebníci a výtvarníci. O tyto publikace byl velký zájem, proto vyšly i 
v druhém vydání. Většinou se jednalo o náklad 500 výtisků. V dalších letech jsme vydali 
publikaci „Jak se vařilo a vaří v Nové Pace“. I tato publikace byla velmi úspěšná – dokonce 
jsme dostali poděkování z Anglie, kam se jedna regionální kuchařka dostala. A tady jsme 
díky štědrému sponzorovi mohli nechat udělat dotisk, takže kuchařka vyšla v nákladu 1 600 
výtisků. Naposledy /opět díky velkorysému sponzorovi/ jsme vydali komiks „Nová Paka –
tajemné město v Podkrkonoší“. Bohužel sponzoři došli a z ministerské dotace Knihovna 21. 
století jsme dostali příspěvek na publikace pouze 2x. A tak zůstává pouze u plánů.

Na Vašich webových stránkách nabízíte knížky s regionální tematikou. Znamená to, 
že se specializujete především na Novopacko?

Ano, všechny naše publikace jsou zaměřeny na Novopacko. Je jedno, zda jsou určeny 
dospělé populaci, studentům nebo dětem.

Kdo jsou autoři, které vydáváte? Jsou to hlavně knihovníci, nebo vydáváte i knihy 
lidí „z ulice“? 
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Všechny naše publikace vycházejí vlastně z potřeb knihovny a jejích uživatelů. 

Zaměřujeme se na to, co v nabídce chybí. Většina regionálních autorů má své cesty, jak 

vydat své knihy. My jim pomáháme dostat je ke čtenářům.

Spolupracujete při vydávání publikací s externí firmou, nebo zvládáte vše svými 

vlastními silami?

Jsme menší knihovna, proto vždy spolupracujeme s externí firmou. Vycházím z toho, že 

kdokoli nemůže dělat cokoli. My na vlastní vydávání knih nemáme kapacity.

Je nějaká Vámi vydaná knížka, na kterou jste hrdá více než na ty ostatní? 

To je těžká otázka. Z každé vydané publikace jsme měli vždycky radost. Ale je pravda, že 

pořád mě těší „Jak se léčilo v Podkrkonoší“. Přestože jsme tento reprint vydali skoro před 

15 lety, je o něj zájem. A asi nejvíc radosti jsme udělali regionální kuchařkou „Jak se vařilo 

a vaří v Nové Pace“, kde jsou osvědčené recepty našich uživatelů /někdy i s jejich 

komentářem/. Uvažuje se o tom, že v rámci česko-polské spolupráce tato kuchařka vyjde 

v česko-polské mutaci. Uvidíme. 

S česko-polskou mutací kuchařky Vám přejeme hodně štěstí! A hodně štěstí Vám přejeme i 

při hledání nových sponzorů, protože bez nich v dnešní době knihovny bohužel nemohou 
svým uživatelům nabízet tolik, kolik by si představovali. A štědré sponzory a šťastnou ruku 

při žádostech o granty přejeme nám všem.
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