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Regionální fond Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně

Iva Rodrová

Regionální oddělení v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně je součástí oddělení informačních služeb. Fond je 

tematicky zaměřený na Jičínsko, Hořicko a Novopacko a je rozčleněný do dvou větších částí.

V první části se nacházejí díla spisovatelů a jiných umělců, kteří se v Jičíně nebo okolí narodili nebo zde nějaký 

čas žili a působili. Nacházejí se zde díla významných spisovatelů, jako je třeba Karel Jaromír Erben, Josef Štefan 

Kubín, Fráňa Šrámek, Eduard Štorch, Stanislav Rudolf a mnoho dalších.

Druhá část regionálního fondu se zabývá knihami s faktografickými údaji o různých místech našeho kraje. Na 

prvním místě je samozřejmě Jičín a jeho nejbližší okolí, ale snažíme se získávat materiály i z ostatních míst ve 

zdejším kraji. V této části jsou především díla z oboru historie a zeměpisu, kde se pojednává o této oblasti. Také 

se zde nacházejí dokumenty o různých organizacích, které zde působily nebo působí.

Jičín je považován za výchozí bránu do Českého ráje a do Prachovských skal. Toto území mapuje velké množství 

turistických průvodců. V regionálním fondu knihovny máme uchovánu většinu z nich. Nejstarší, který zde máme, 

byl vydán v roce 1887.

Jako knihovna, která má ve svém názvu od roku 2006 jméno Václava Čtvrtka, jsme se zaměřili na dílo tohoto

spisovatele. Shromažďujeme vše, co souvisí s jeho tvorbou. V minulých letech se podařilo formou darů získat 

některé překlady jeho dětských knížek do japonštiny, holandštiny a litevštiny. Ve fondu máme i omalovánky nebo

sešity se samolepkami s motivy Manky, Rumcajse a Cipíska.

Kromě knih tvoří regionální fond také zpravodaje měst a obcí a místní noviny. Uchováváme Jičínský deník a Nové 

noviny. Města a obce posílají do knihovny své zpravodaje. Ty jsou zpracovávány a články jsou zařazeny do 

našeho elektronického katalogu.

Na webových stránkách knihovny najdou čtenáři databázi Výročí regionálních osobností, kde občany 

upozorňujeme na životní jubilea a významná výročí těchto osobností. V letošním roce měla např. 100. výročí úmrtí 

básnířka Irma Geisslová, která žila v Jičíně. Její verše jsme si v jičínské knihovně připomněli na vzpomínkovém 

literárním večeru, kde je přednesla známá recitátorka Hana Kofránková.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně také sama vydává publikace. V minulých letech byla vytvořena edice Jičínsko, 

ve které jsou vydávána díla regionálních autorů.

Kontakt na autorku: rodrova@knihovna.jicin.cz

Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/
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