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Také žili v Polici nad Metují

Věra Plachtová

V loňském roce v SVK HK vznikala a nakonec vznikla Koncepce rozvoje veřejných knihoven

Královéhradeckého kraje na období 2014-2018 s výhledem do roku 2020. To se sešla na pozvání SVK 

skupina knihovnic z knihoven různých typů (veřejné i odborné) a snažily se vytvořit materiál, který by nebyl jen 

dalším v řadě, ale který by představil v úplnosti (i s plány rozvoje na uvedené roky) knihovnické služby co nejširší 

veřejnosti včetně zřizovatelů.

Hned na začátku tohoto dokumentu v kapitole Vize knihoven našeho kraje se dočteme: „Knihovny se každý rok 

zaměří na jednu oblast knihovnické činnosti s cílem informovat co nejširší veřejnost o možnostech knihoven v 

dané oblasti. Pro následující období jsou stanoveny tyto prioritní oblasti knihovnické práce:

bohatství regionálních fondů a informací v našich knihovnách, 

služby knihoven kraje a rovný přístup obyvatel k těmto službám, 

digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví regionu,

knihovny a vzdělávání se zaměřením na zvyšování funkční gramotnosti obyvatel, 

sdílení elektronických zdrojů a služeb a nové technologie v knihovnách.“

Na rok 2014 připadlo bohatství regionálních fondů a informací v našich knihovnách. Myslím, že je to naše „rodinné 

stříbro“, které si zaslouží být vyneseno na veřejnost, oprášeno a vycíděno a pak náležitě představeno. Vždyť 

v každé veřejné knihovně Královéhradeckého kraje je budován fond regionální literatury. Nejen knih, ale i brožur, 

novin, článků a např. kalendářů či propagačních letáků firem, turistických letáků o daném regionu. Co je regionální 

literatura, výstižně formulovala paní Vlasta Havrdová z SVK na semináři Bohatství regionálních fondů 29. 4. 2014 

v Hradci Králové - viz ukázka z prezentace:

Za regionální považujeme dokumenty: 

historicky a zeměpisně pojednávající o regionu,

o osobnostech se vztahem k regionu (narození, úmrtí, působení),

o korporacích (instituce, akce, objekty) v regionu,

autorů se vztahem k regionu (narození, úmrtí, působení) včetně autorů korporativních, 

vydané a tištěné na území regionu,

vydané v zahraničí se vztahem regionu (obsahově).

Také v polické knihovně najdete materiály o městě, jeho okolí a obcích Policka. Tak máme totiž definován pojem 

„náš region“ – město Police nad Metují a sedm vesnic kolem. Jedná se o Bezděkov nad Metují, Bukovici, Českou 

Metuji, Machov, Suchý Důl, Velké Petrovice a Žďár nad Metují. Tyto obce také tvoří dobrovolný svazek obcí 

Policko. Zároveň se kryje s naším knihovnickým obvodem, pro který plníme střediskovou funkci.

 Regionální fond střežíme jako oko v hlavě, ale zároveň knihy i materiály půjčujeme prezenčně i absenčně ke 

studijním účelům. Vždy záleží na osobní dohodě se čtenářem. Ale jak přiblížit tuto literaturu všem? Připravili jsme 

soutěž, které se může zúčastnit každý a která je přístupná nejen v knihovně, ale i elektronicky na webových 

stránkách knihovny. Je plánovaná na celý rok a přináší i nové zajímavé informace o našem regionu. A tak se od 

ledna na stránkách Polického měsíčníku, na nástěnce přímo v knihovně i na našich webových stránkách můžete 

setkávat s celoroční soutěží: Také žili v Polici nad Metují.



Připravili jsme a ještě připravujeme 12 medailonků osobností, jejichž životní pouť se protnula s Policí nad Metují a 

Polickem. Buď se zde narodili, nebo se jen během svého života v našem regionu pohybovali nebo náš kraj ovlivnil 

jejich dílo. Zároveň to nejsou osobnosti obecně v Polici „profláknuté“, neboť ty nám zpracoval místní historik 

Miroslav Pichl nejdříve v Polickém měsíčníku a následně v knize Sochařské památky Police nad Metují / 

Osobnosti Police nad Metují (také ji máme ve fondu regionální literatury).

Při sestavování medailonků čerpáme ze zdrojů regionální literatury naší knihovny. Zároveň využíváme 

faktografickou databázi „Výročí regionálních osobností“ na webových stránkách Studijní a vědecké knihovny 

v Hradci Králové. V letošním roce se naše knihovna přihlásila do projektu VISK 8-A a získala tak přístup do 

databáze Anopress, ze které jsme už také čerpali.

Každý měsíc seznamujeme veřejnost s jednou osobností, která má vztah k našemu regionu. Stručně ji 

představíme. Uvedeme zdroje, ze kterých jsme čerpali, a nakonec je připravena otázka, která má vztah k uvedené 

osobě či k oboru, kterým se osobnost zabývá. Na úspěšného vylosovaného luštitele čeká odměna v podobě knihy. 

Máme připravenou knihu Hvězda v Broumovských stěnách Františka Janečka a Miroslava Pichla (taky o regionu). 

Musím přiznat, že okruh luštitelů není veliký, střídá se nám jich zatím 6. Ještě nikdo z nich nedostal knihu dvakrát. 

A zájem trochu roste.

Pro mě je důležité, že s koncem soutěže neskončí materiály v koši. Budeme mít základ minidatabáze regionálních 

osobností se všemi náležitostmi – životními daty, stručným životopisem a čerpanými zdroji. Tak si vlastně 

obohacujeme fond regionální literatury.

Některým odměněným jsem cenu předala při společném čtení se Senior klubem Ostaš. Za vznikem tohoto čtení 

stojí nápad naší paní starostky. Scházíme se již několik let nad stránkami českých autorů. V letošním roce jsem se 

zaměřila na regionální autory. Naposled v úterý 13. května, kdy jsme se zaposlouchali do humorné povídky

z knihy Václava Luňáčka Quodlibet v podání Františka Pivoňky, člena vedení Senior klubu a zároveň 

profesionálního herce v. v.

Pokusila jsem se stručně představit jednu z našich aktivit v rámci celokrajské kampaně Regionální fondy knihoven 

a věřím, že i v ostatních knihovnách se konají smysluplné akce, které utvrdí veřejnost, že vlastně knihovnu 

k životu neodmyslitelně potřebují.

Kontakt na autorku článku: plachtova@knihovna-police.cz

Web knihovny: http://www.knihovna-police.cz/
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