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Knihovnické vzpomínky 1. část           
PhDr. Naděžda Ježková           

 
     Se svolením Zuzany Ježkové přetiskujeme z rukopisných vzpomínek části týkající se našeho regionu. 
Vzpomínky nejsou jazykově ani jinak upravovány. 
 
      Když jsme tak s metodičkami vzpomínaly, co bylo kdysi v knihovnictví, několikrát i říkaly, že bych měla 
své vzpomínky napsat… 
 
      Do knihovnické školy, tehdy jednoroční jsem nastoupila na podzim roku 1942. To jsem byla po maturitě 
rok doma, dokonce jsem musela půl roku dělat instrumentářku u zubařky a to bylo pro mne tak hrozné, že 
jsem se pídila po jakékoliv škole, která by měla něco společného s literaturou. Jak jsem se dozvěděla o 
knihovnické, už nevím, ale brzy se zjistilo, že to na ministerstvu patří do kompetence strýce Morávka. A tak 
jsem se tam hlásila. 
 
      Až do té doby jsem o knihovnictví nic nevěděla. Samozřejmě, že jsem chodila s dědečkem v Jičíně do 
městské knihovny, kde býval knihovníkem pan Vágner. Také jsem jezdila v Praze do městské knihovny do 
dětského oddělení, kde byly knihy ve volném výběru už tehdy a byly seřazeny tématicky, jenže já jsem nic 
jiného než dobrodružné nečetla. Ale jinak jsem nevěděla nic. Jenže velice brzy jsem se pro to knihovnictví 
nadchla a vydrželo mi to po celý život, i když jsem kolikrát remcala a nehořela jsem nadšením, když dcera 
Zuzana také chtěla jít na knihovnictví. Totiž spojuje o dvě věci, které mám ráda: lidi a knihy. Když jsem šla 
do školy, tak jsem myslela na ty knihy, tenkrát jsem se lidí ještě styděla, ale náramně ráda jsem je 
pozorovala. A tak už v prvním ročníku na první praxi, bylo to v zimě v Jičíně, kde jsem zároveň absolvovala 
kurs pro dobrovolné knihovníky, jsem zjistila, že se mi v knihovně velice líbí a že asi nebudu nikdy chtít nic 
jiného. … 
 
      Tak tedy druhou prázdninovou praxi už každý šel tam, kde chtěl potom pracovat. Měli jsme po 
semestrálních zkouškách a čekala nás jen závěrečná státní zkouška. Nějak už nás moc nevzrušovala a 
také se na ni moc nepamatuju, jen vím, že jsme ji dělali v září. A pak jsme dostali nějaký papír - ale nikdy 
se mě na to nikdo neptal a nechtěl ho vidět. Důležitější bylo to zaměstnání. Já byla nadšená pro práci se 
čtenářem, a to se mi zdálo možné jen v malé knihovně, proto jsem se rozhodla pro Jičín. Nebylo to tak 
lehké, protože to patřilo pod jiný pracovní úřad a já musela žádat na ministerstvu prací, aby mě tam 
přeložili. Ale co bych neudělala pro svůj milovaný Jičín a svůj sen! Vypravila jsem se sama na ministerstvo 
a tam německy jednala s nějakou protivnou ženskou, která mi celkem dost ochotně to povolení dala. Můj 
táta tvrdil, že to bylo asi proto, že už nechtěla poslouchat moji němčinu - já za tu dobu, co tu Němci byli a 
co jsem tvrdila, že německy neumím (a to jsem chodila do německé školy) zapomněla německy mluvit. 
Ostatně gramatika nebyla nikdy mojí silnou stránkou. 
 
      A tak jsem nastoupila v Jičíně do knihovny. Byla na náměstí v bývalé zasedací síni radnice, protože 
Studentský dům, kde pro knihovnu byly postaveny místnosti, byl zabrán Němci. Šlo se k nám po dřevěných 
vyšlapaných schodech, o kterých prý kdysi dávno už řekl Masaryk, že vedou jako do nebe. (Masaryk měl v 
Jičíně svého přítele profesora Všetečku, kterého ještě jako dítě pamatuju.) Inu, pro staré lidi to zrovna 
nejlepší nebylo. Místnost byla velký sál se dvěma dveřmi. Ty první hned nad schody byly pro personál a 
vedly do skladiště, ty přední byly pro čtenáře do půjčovny. Půjčovna byla stvořena tak, že vpředu byly 
dlouhé stoly a ty ohraničovaly místo pro čtenáře. Za nimi byly železné normalizované regály, ty jsou snad 
stejné co se pamatuju. No a vzadu byl z regálů udělaný takový jako pokojík chabre séparé, tam se mohl 
knihovník schovat, aby ho čtenář neviděl. Tam také byla jedna zapečetěná skříň s knihami, kde byly ty, co 
Němci zakazovali půjčovat. Byla zavřená a zapečetěná, ale vzadu byla škvíra, tamtudy se daly knihy 
vytahovat. Kolik jich kdo vytáhl to asi nikdy nikdo nevěděl. Vpředu vedle stolů sloužících za pulty byl psací 
stůl knihovníka, tam také byla pokladna a tam se prostě knihovnicky pracovalo. Jinak na stoly se vykládaly 



knihy během půjčování jako na pult. 
 
      Vzadu v létě ještě byly malé dřevěné krabice, jako takové malé knihovničky, s doplňovací knihovnou. 
To byla okresní záležitost a myslím si, že velmi dobrá. Knihovna byla městská, ale okresní inspektor měl 
na starosti osvětu i knihovnictví a tudíž i tuhle doplňovací knihovnu. Tehdy to byl Panuška, to si pamatuju. 
A ten mohl kohokoliv pověřit vedením doplňovací knihovny pro okres. Samozřejmě, že pověřoval 
knihovníka. V létě se do těch malých knihovniček naskládaly soubory knih, do jedné se jich vešlo asi 
dvacet, ale byly i větší, snad na třicet nebo padesát knížek, to už nevím. Zároveň se k nim dávala seznam 
a knižní lístky, prostě aby venkovský knihovník už s tím neměl žádnou práci, jen půjčoval. Vesnice si 
žádaly o jeden nebo dva či více souborů a pak na podzim, když někdo jel třeba s koněm na trh, stavil se 
pro soubor a odvezl si ho. Na jaře, když skončila čtenářská sezona, zas soubory vrátili, my jsme udělali 
revizi a připravili další soubory. Myslím si, že to byla výborná záležitost v době, kdy jsme neměli 
střediskové knihovny s některé vesnické knihovny měly fondy opravdu chudobné. 
 
      V knihovně, když jsem tam přišla na praxi, byli tři lidé. Vedoucí byl knihovník Flodr, bývalý důstojník, 
který tam po vyřazení z armády našel místo. Byl to frajer, který se rád bavil a půjčování nechával další 
pracovnici, až ani nevím jak se jmenovala. Právě se vdala za protektorátního vojáka, nebyla žádné světlo, 
ale byla se mnou stejně stará a za mé zimní praxe mě vlastně zaučovala. Třetí byla paní Fantová, původně 
uklízečka, pak měla na starosti úklid, ale také pomáhala při půjčování a prostě dělala všechno. Byla to 
výborná paní, přirozeně inteligentní a hrozně hodná. Měla syna knihkupce asi tak v mém stáří a tak se o 
mne také mateřsky starala. Později Fanouš Fanta byl v Hradci na ředitelství Knihy a na našem ředitelství v 
Olomouci mi o něm vypravovali. Vždy jen dobré. 
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