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Marek Dvorský (* 1971) ředitel Městské knihovny Egona 
Hostovského v Hronově

Vanda Vaníčková

Absolvent jaroměřského gymnázia navštěvoval, jak to tak u knihovníků bývá, knihovnu už jako malý 

chlapec. Před odchodem na povinnou vojenskou službu v roce 1990 měl za sebou mimo jiné i zkušenost s 

vedením menší pobočky místní lidové knihovny. V 90. letech na něj čekala v Okresní knihovně v Náchodě změna 

v podobě přechodu na dětské oddělení, kde v praxi poprvé poznal i pojem „besedy knihovnického minima“. Nové 

milénium přineslo posun do oddělení pro dospělé a rozšířené pole působnosti o správu provozu výpůjčního 

systému. Do současné pozice ředitele Městské knihovny Egona Hostovského nastoupil Marek Dvorský po 

úspěšném výběrovém řízení v červenci 2012.

Co Vás napadlo jako první udělat ve zdejší knihovně z pravomoci jejího ředitele?

Nerazím filozofii toho, že někam přijdu a musím tam hned udělat „úklid“. To, co funguje, se člověk samozřejmě 

snaží zachovat. To, k čemu má výhrady, chce upravit krok za krokem k obrazu svému.

Od léta 2012 uběhla již nějaká doba, povedlo se Vám něco, jak říkáte, upravit?

Jsou to spíše kosmetické věci. Knihovna je dva roky po rekonstrukci, takže zásadní věci se udělaly podle mého 

názoru dobře.

Podívejme se obecně na knihovnictví – jaké vidíte hrozby ve výhledu nejbližších let?

Nejde jenom o hrozbu knihovnictví, ale o všeobecný trend nezájmu o informace v hlubším pojetí. Dnešní cíleně 

konzumní společnost nebudí hlad po informacích. Problém může být i skladba čtenářů. Pilířem jsou důchodci, 

naopak muži ve věku 25-40 let nechodí do knihovny téměř vůbec. Naopak za přeceňované nebezpečí považuji e-

booky, protože jsou prospěšné, ale stále, jak říká klasik, kniha je kniha.

A určité možnosti vývoje? V pozitivním slova smyslu.

Je tu brzda v podobě financí, která bezpochyby existující možnosti rozvoje omezuje. Jinak obecně cesty k vývoji 

by byly, ale v současném stavu společnosti to pro knihy není jednoduché. Myslím si ale, že takovéhle procesy 

plynou v určité sinusoidě – zájem je, opadne, a stále dokola.

Co zajímavého přinesla loňská statistika?

Čísla jsou podobná, vykazují lehce stoupající tendenci. Problém je se zájmem veřejnosti. Přispívám do tisku, 

máme plakáty, ale pořád to není ono. Aktivit se nabízí spousta a lidé nemají čas. Kniha ale přežila tisíce let od dob 

svitků a myslím, že má stále co nabídnout.

Jaké větší akce plánujete pro letošní rok?

Většina akcí se bude odvíjet od získaného grantu na spolupráci s polskou knihovnou v Kudowě Zdróji. Snahou je, 

po šestnácti letech vzájemné spolupráce, ještě úžeji provázat obě knihovny i města. V grantu je například jako 

podmínka udržitelnosti zařízení česko-polského koutku s počítačem a literaturou.

A kromě grantu? Hronov, město spisovatelů…



Na první pololetí nás plně zaměstná polská spolupráce, v březnu jsou klasické akce, bude Měsíc čtenářů. 

Samozřejmě ale připravujeme nějaké přednášky, například povídání o jižním Súdánu. Dále uvidíme, plánujeme 

přednášku na ekologické téma.

Prozradíte závěrem čtenářům tip na pěknou knížku?

Já osobně se chystám na Atlas mraků, který mě oslovil v kině. Rozhodně bych si opravdu rád přečetl i knížku 

Žítkovské bohyně, a až budu mít čas, tak se léta letoucí těším na Švejka. První knížka, kterou přečtu v důchodu.
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