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O rodácích, výročích a 
knihovnách           
Božena Blažková           

 
     Tématem prvního letošního čísla našeho zpravodaje jsou regionální osobnosti, výročí 
a literatura. Vzhledem k tomu, že jsme knihovnám a regionu věnovali poměrně nedávno 
celé číslo (č.3/2005), zaměřujeme se nyní více na osobnosti, literaturu a výročí.  
 
      Někdy se žertem říkává, že u každého kamene někdo slavný alespoň poseděl a my 
toho hned využijeme a mluvíme o tradici:. K našemu kraji však opravdu více než k jiným 
regionům patří už od dob národního obrození bohaté literární a kulturní tradice, které 
umíme v našich knihovnách využít. Pozornost je věnována nejen osobnostem - zde by 
mohl být příkladem loňský Rok Karla Čapka, o kterém jsme vás průběžně informovali. 
 
      Novou tradicí začíná být slavnostní uvádění nových knížek a "křty" spojené s 
autogramiádou se nekonají už jen ve velkých knihovnách. Za všechny jmenuji alespoň 
železnickou knihovnu, kde se na podzim uskutečnil slavnostní křest knížky železnického 
autora Zbyňka Boháče "Polopohádky o Rambajsovi a jiných řemeslnících". Křtí se nejen 
publikace vydané v knihovně, ale i knížky s regionální tematikou - zejména je zde 
zapotřebí zmínit nakladatelství Bor a nakladatelství Paseka. Koncem roku také vyšla 
drobná, ale o to záslužnější publikace Aleše Fetterse "Osudu navzdory". Knížka je prvním 
systematickým přiblížením osudu poněkud zapomínané sestry slavných bratří. Autor v 
uvedené publikaci i na besedách v knihovnách představuje čtenářům a dalším zájemcům 
hronovskou rodačku Helenu Čapkovou-Palivcovou a zároveň se vyznává ze svého 
celoživotního vztahu k "čapkovské" problematice. 
 
      Je to opravdu jen náhoda, že v čísle věnovaném regionálním osobnostem zároveň 
děkujeme za práci kolegyním, které významnou měrou ovlivnily knihovnictví našeho kraje. 
 
      Loňským odchodem ředitele Knihovny města Hradce Králové pana Mgr. Jana Pěty 
započala postupná generační výměna. Začátkem letošního roku ukončila svoji aktivní 
dlouholetou knihovnickou činnost ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně paní Mgr. 
Lidmila Košťálová a na jaře ji následuje i ředitelka Městské knihovny v Náchodě paní Mgr. 
Marie Sobotková. Oběma přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví a věříme, že se s 
nimi budeme i nadále setkávat v právě vznikajícím seniorském klubu regionálního výboru 
SKIP. Zároveň jim oběma děkujeme za všechnu práci, kterou věnovaly nejen svým 
knihovnám, ale knihovnictví celého kraje. K jejich záslužné práci se ještě v dalších číslech 
určitě vrátíme. Nové ředitelky pověřených knihoven, paní Mgr. Janu Benešovou z Jičína a 
paní Mgr. Ivanu Votavovou z Náchoda, vám podrobněji představíme v příštím čísle. 
 
      Z knihovny v Pecce odešla dlouholetá knihovnice paní Věra Trybenekrová, které tímto 
děkujeme za všechnu práci, kterou věnovala nejen knihovně, ale i místní historii a 
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osobnostem na stránkách Listů Peckovska. Na její místo od ledna nastoupil bělský 
knihovník a kronikář pan Petr Pavel. Ke změnám došlo i ve dvou dalších velkých 
knihovnách - dosavadní vedoucí Lékařské knihovny v Hradci Králové PhDr. Evu 
Čečkovou vystřídala ve funkci PhDr. Olga Pitašová. Dlouholetou knihovnici muzejní 
knihovny Krkonošského muzea ve Vrchlabí paní Helenu Johnovou vystřídala paní Zdeňka 
Flousková. Do důchodu odešla i knihovnice školní knihovny při Průmyslové škole v 
Novém Městě nad Metují paní Minárová a na její místo nastoupila paní Švábová. 
Děkujeme všem odcházejícím knihovnicím za jejich práci a přejeme jejich nástupcům, aby 
je "knihovničina" bavila alespoň tolik, jako jejich předchůdkyně. O změnách v redakční 
radě se dočtete v článku - Redakční rada se opět sešla se svými spolupracovníky.  
 
      Važme si nejen rodáků, ale i všech aktivních lidí, kteří nějakým kouskem své práce 
ovlivnili náš region. Buďme vnímaví nejen k současnosti, ale i k minulosti. Využívejme ve 
své práci tzv. rodinné stříbro - to, co je nenahraditelné, neb to jinde nemají - rodáky, 
osobnosti a místní tradice. 
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