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Ohlédnutí za “retrovýzvou“ a výstava Knihovny včera, dnes a…

Božena Blažková

Cílem tohoto článku je poděkovat všem, kteří se na „retrovýzvu“ v prvním čísle 
loňského ročníku ozvali a poskytli své materiály. Předpokládali jsme větší zájem ze strany 
knihoven, a o to větší díky patří všem, kteří se s námi o své „retroúlovky“ podělili. Pro nás 
byly nejzajímavější zprávy a materiály z malých knihoven.

Největší pod��kování si zaslouží: Marcela Sladká z Dobré vody u Hořic, Hana 
Kozúbková z Malých Svatoňovic, Oldřich Suchoradský z Mlýnce u Kopidlna, Dagmar 
Honsnejmanová z Mokrého, Aleš Antoš z Řešetovy Lhoty, Marie Grimová z Nového 
Hrádku a manželé Valentovi z Úhlejova.

Ocenění ve formě pochvaly si skutečně zaslouží všichni výše jmenovaní. Redakční 
rada oceňuje zejména kreativitu všech zúčastněných a technickou zručnost, kterou 
prokázali při skenování a kopírování.

Ocenění za jedinečný soubor knihovnických vlepek:
Jako první se ozvali manželé Valentovi, kteří zaslali zajímavé knihovnické vlepky, 

a připojili k tomu velice milý dopis, ze kterého si dovolím část ocitovat: …S radostí jsem toto 
uvítala, protože při průběžném listování ve starých knížkách, jak ze soukromé sbírky, tak i 
starých knížek knihovny jsem našla a zároveň archivovala vlepky, které vám posílám. Toto 
mám v plánu zveřejnit na výstavním panelu v knihovně. …S přáním „Čtenář v každé rodině“ 
Vás zdraví Daniela a Petr Valentovi, Místní knihovna Úhlejov. 

Ocenění za nejstarší a nejzajímavější knihy:
Jako další se ozvala paní knihovnice Marcela Sladká z Dobré Vody u Hořic. 

Zaslala nám fotografie svázaných časopisů Zlatá Praha z let 1848-1911. I ona připojila milý 
dopis.

Knihovnice a kronikářka Dagmar Honsnejmanová zaslala perfektně vybavenou 
dokumentaci s barevnými oskenovanými obálkami starých knih, ze kterých nás nejvíce 
zaujaly publikace ze Sbírky spisů pro mládež vynikajících českých spisovatelů, zařazených 
mezi 10 nejlepších spisů pro mládež. 

Paní Hana Kozúbková zaslala nejen oskenované titulní listy starých knih, ale 
poskytla i celou řadu dříve používaných tiskopisů.

Ocenění za nejzajímavější akci:
Paní Marie Grimová zapůjčila kroniku, ve které bylo zdokumentováno natáčení 

České televize v knihovně v Novém Hrádku.

Ocenění za porovnání knihovnické práce dříve a nyní:



Pan Oldřich Suchoradský poskytl vzpomínky svého dědečka, který pamatoval 
začátky vědecké knihovny v Hradci Králové, a kromě toho zaslal i články o kopidlenských 
knihovnících.

Ocenění za nejoriginálnější přístup k „retrovýzvě“:
Pan Aleš Antoš zaslal soubor materiálů doplněný podrobnými popiskami a 

roztříděný do skutečně zajímavých kategorií (retrounikáty, aktuálnokuriozity, retrofondy, 
retropersonalistika, retroadministrativa…). Za zmínku stojí například ukázka z protokolární 
knihy dobrovolného hasičského sboru, kde je 1. 1. 1902 zapsáno: „…kdo zamešká cvičení, 
aby zaplatil po způsobu jiných sborů 5 haléřů na založení hasičské knihovny.“ Zajímavé 
byly i dva tituly skrývající se v kategorii retrohrdost: jednalo se o autora Josefa Mikeše, 
který se v obci narodil, a o knížku v Boží dlani, jejíž děj se v „Řešetce“ odehrává. Do 
ocenění za nejzajímavější knihu patří i učebnice Chemie minerálná z roku 1914, která je 
celá psána ručně. Nejzajímavější byly ukázky v kategorii retroreklamy, které by dnes asi 
patřily do kategorie sponzorských darů. V knížkách byla na různých místech otištěna 
reklamní razítka: V celé naší republice, až kdes v kraje po rovník, světoznámá jsou tři 
jména: Pavel*Raichl*Rokytník. 

Poděkování si také zaslouží profesionální knihovny, za které materiály poskytli jejich 
vedoucí. Jedná se o tyto knihovny: Městská knihovna Dobruška (soubor starých 
fotografií), Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (knihovnické zpravodaje a 
metodické materiály), Knihovna města Hradce Králové (metodické materiály, zápisy 
z cest, studijní materiály), Městská knihovna Náchod (fotografie, letáky a počitadlo 
statistiky), Štolbova městská knihovna v Nechanicích (historická přírůstková kniha a 
publikace) a Městská knihovna Police nad Metují (CD se zpracovanou historií knihovny 
s archivními materiály).

Další poděkování patří jednotlivcům, kteří poskytli zajímavé materiály ze svých 
osobních archivů – Boženě Blažkové, Kateřině Hubertové, Evě Semrádové, Aleně 
Součkové, Věře Škraňkové a Lence Dědečkové.

Ze získaných materiálů byly vybrány ukázky na výstavu s názvem Knihovny včera, 
dnes a… . Byly připraveny doprovodné texty, které mapují zajímavé události v oblasti 
knihovnictví (s důrazem na náš region) za posledních cca 200 let. Podnázev výstavy by 
mohl znít: „Cesta od čtenářských vzdělávacích spolků a besed k současné moderní 
knihovně“. Vernisáž výstavy byla součástí slavnostního Setkání knihovníků a přátel 
krásného slova, které se konalo koncem října. Výstava byla následující měsíc k dispozici 
knihovníkům i veřejnosti v 5. podlaží Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 
Doprovodné texty obdržely všechny pověřené knihovny a jsou k dispozici ke stažení na 
webu SVK HK. Pokud budete chtít uspořádat obdobnou výstavu ve své knihovně, můžete 
využít zmíněné doprovodné texty, které doplníte materiály z vlastní knihovny a kronik obce. 
Můžete se obrátit i na redakci našeho zpravodaje a my vám rádi zajímavé materiály 
okopírujeme a poskytneme pro vaši potřebu. Některé získané „evergreeny“ knihovnické 
práce otiskneme během letošního roku v našem zpravodaji.
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