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Knihovny v proudu času

Vlaďka Buchtová

Pod tímto poetickým názvem se skrývá zcela nepoeticky konference k 70. výročí Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a 100. 

výročí 1. knihovnického zákona, která se konala 5. listopadu loňského roku ve výše jmenované knihovně.

Jak si každý marketér – a nejen on ‒ všimne, jednalo se o příslovečný tah „dvě mouchy jednou ranou“. A proč ne? Obě výročí krásně 

souvisejí. Příspěvky byly rovněž tím pádem různorodé a nikdo se ani na chvíli nenudil. Také nikdo z přítomných nebyl vyburcován 

v příliš ranní hodinu, protože konference začala v 10.30 úvodním proslovem hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího 

Štěpána, Ph.D. Přestože v jeho projevu zaznělo slovo „ementál“, řeč byla krásná a přítomné knihovníky (zvláště z inkriminované 

knihovny) potěšila. Následovala zdravice ředitelky Státní vědecké knihovny v Banské Bystrici PhDr. Blanky Snopkové, Ph.D. SVK HK 

má s touto slovenskou knihovnou dlouholeté přátelské vztahy, a jak paní ředitelka zmínila ve svém příspěvku: „Vo vzájomnej 

konfrontácii sa obe knižnice posúvajú a rozvíjajú vo vzájomný prospech vo vedeckovýskumnej  oblasti, vo výstavnej činnosti, v oblasti 

výmeny literárnymi osobnosťami, v knižnej výmene a v stážach odborníkov.“ Poté konference hladce vplula do „příspěvkové“ části.

PhDr. Vít Richter ve své prezentaci „100 let veřejných knihoven v České republice“ připomenul minulost, zmínil přítomnost a nastínil 

budoucnost knihoven a jako obvykle uvedl několik zajímavých čísel. Poté vystoupily dámy: ředitelka SVK HK Mgr. Eva Svobodová a 

opět ředitelka ŠVK v Banské Bystrici PhDr. Blanka Snopková, Ph.D.

Následovala přestávka a po ní příspěvek z trochu jiného soudku: PhDr. Jaroslav Císař zavzpomínal na svoji spolupráci s časopisem 

Čtenář. Začal od 80. let a zmínil samozřejmě i současnost. Mluvil krásně, k tématu, zajímavě, bez prezentace, bez chyb 

a s nadhledem. Sklidil obdiv. Název „Zrcadlení knihovnických výročí na stránkách Čtenáře – představy a skutečnost“ hovoří za vše.  

Následovaly příspěvky institucí, které měly – lépe řečeno mají – historii více či méně společnou se SVK HK: Bc. Kateřina Hubertová 

z Knihovny města Hradce Králové: „Jak to bylo s knihovnami aneb Společná historie městské a krajské knihovny v Hradci Králové“, 

PhDr. Olga Pitašová z Lékařské knihovny Lékařské fakulty v Hradci Králové a Ivana Nývltová z knihovny Muzea východních Čech 

v Hradci Králové.

A potom byly na programu tři menší, avšak neméně zajímavé knihovny: Městská knihovna Nové Město nad Metují, kterou zde 

profesionálně prezentovala Bc. Lada Všetičková, Městská knihovna Vamberk, kterou sice bez prezentace, zato však brilantně 

představila Jaroslava Martinová, a Městská knihovna Dvůr Králové nad Labem, do které s humorem sobě vlastním a s přehledem 

lákala Mgr. Marta Pešková.

Byl dán prostor k diskuzi a pak už jsme se všichni těšili na večer – konference měla totiž prodlouženou – slavnostní večer v divadle 

DRAK. Ale to už je na jiný článek.
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