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Regionální fond Městské knihovny v Náchodě

Lenka Pešková

Alois Jirásek, Božena Němcová, Josef Škvorecký, Egon Hostovský, Vratislav Blažek, Jiří Stanislav Guth-

Jarkovský, Jan Letzel, Oldřich Hlavsa, Jaroslav Cita, Vratislav Hlavatý… To je jen zlomek výčtu významných 

osobností, které mají vazbu k Náchodsku. Do literární pokladnice našeho regionu sáhne každý žák a student 

v Česku.

Městská knihovna v Náchodě má oddělení regionální literatury, ve kterém je zhruba 4 000 knižních titulů a 80 titulů 

periodik.

Mezi perly našeho regionálního fondu nepochybně patří Stoletý kalendář na způsob Kryštofa z Helwiku od 

Antonína Strnada, vydaný v roce 1793, Památky hradu, města a panství Náchoda i vlastníkův jeho Josefa 

Myslimíra Ludvíka z roku 1858 a veršované Hrůzné doby válečné města Náchoda roku 1866, které vyšly u 

Ladislava Pospíšila v roce 1867.

K vyhledávaným regionálním autorům dob minulých patří Jan Karel Hraše, Oldřich Šafář a Antonín Krtička-

Polický. Dějiny Náchodska nám neúnavně přibližují také naši současníci: Aleš Fetters, Lydia Baštecká, Eva 

Koudelková, Jana Hofmanová, Václav Sádlo, Jan Čížek, Věra Vlčková, Alena Čtverečková, Richard Švanda. 

Pozornost si zaslouží i současní autoři prózy a poezie, např. Jan Jandourek, Miloš Hromádka a Věra Kopecká.

Bohatým zdrojem informací o našem regionu jsou samozřejmě periodika. Lahůdkou pro badatele jsou určitě 

Podkrkonošské rozhledy z let 1909-1936 a Náchodské listy vydávané v letech 1927-1945.

V regionálním fondu je zařazeno i několik zajímavých bibliografií (Rok 1866 na Náchodsku, Pověsti Náchodska, 

Egon Hostovský aj.). Mezi novinky ve službách náchodské knihovny patří zpracování rešerší.

Regionální oddělení Městské knihovny v Náchodě je umístěno ve druhém patře bývalé rodinné vily, realizované 

podle architektonického návrhu Otakara Novotného v letech 1929–1931 pro továrníka Cyrila Bartoně z Dobenína. 

Knihovna je v této budově umístěna od r. 1954. V nynější podobě, po náročné rekonstrukci, je pro návštěvníky

otevřena od r. 2005. Každý si může prohlédnout zachovalý interiér tohoto domu, proto je návštěva naší knihovny 

krásným zážitkem nejen pro milovníky literatury, ale i pro ty, kdo mají rádi architekturu.

Kontakt na autorku: peskova@mknachod.cz
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