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tIsTovÁI{Í STRÁIÝKÁM JEIÍ rusrop.n
Jrc]nélato '  i lný(h oblds lech \  na '|  v|a ' l i ,  ldk ina |JÍnov"kU mela tn iha

tradičně nezaslupitelný vliv na vjYoJ kulturniho Života' Městská knihovna
Antoniía Marka Y Turnově si 27' prosince 2000 připominá 180 ler své činnos.

ti' Prošla za toto obdobi dynanickou dobou 19' i 20'
stoleti pochopiie]ně s výÍaznými změnami . jak po
mateíiálíj stÍánce ' p.omilajici se Y samotném jejim
umistěni  a qbaven|.  Iak po íÍá1ce organi ,?dč.r i '
Několikrát se měni1 ijejinázev a vesměs se.ozšiřoval
ok lJh je] ich činno"t| '  Pods.dta \šak / ic .dva:

TuÍnovská knihovna se vŽdy sn aŽila o to' abyčtenářům poskylovala svýmifondy
zábavu ipouč€ni, aby nabídla své poctivé s1uŽby' A jak na to rea8oYalinaši Čte.
náň? Dovolte mi krátkou citacijednoho z nich: ''..?lkhd.i]ne ían o daní' aby
chan siýldlchli a odpočali, přichdzíne |aný),hladoýě|í a žízniýí, abvchotn se nasv.
tili a na4li pra,lenitého zdnje ííŠ|čného sloya'''

co nrůŽe vic polěšii knihovnické srdce, neŽ takovélo přirozené \ryznání? Mit
radosi z kaŽdého nového Čtenáře, přivilat i ty, co jeŠtě váhaji - to je kÍédo naši
práce. A předeYšim mit moŽnost viděl rozzářené dčlské oči a s1yšel veselý
smich. kteď zaznívá aŽ ke mně do kanceláře' kdyŽ se ti mali nezbedové Ženou
po schodech nahoÍu do dětské]ro odděleni to je smyslem našebo snaženij
KaŽdodenně podávat pomocnou Íuku těm, kteři potr€buji po.adi!' být poslu.
chaČem a také dŮvěÍnikem. io všechno ajeÍě něco navic,Je knihovnická práce.

Přjcházeji k nám třeba sj jen poseděl a odpočinout po práci při výběru a
členi kjih a časopisů, přicházeji k nám pÍo dů]eŽi!é informace, které najdou uŽ
i u nás na inteÍnetu' přic]rázeji k nám, protoŽe se těši, co nového jim knihovna
připraú]a' A to je dobře' Knihovna Žije. knihovna dýchá' knihovna má své Čte'
náře' poslucbaČe' uŽivatele'

I kdyŽ archivni materiály nejsou úplné, ]ze v nich přesto sledoval poměrně
přesně výoj Íaší veřejné knihovny v Turnově' Projděme se maličko jeji pobnu-
tou his!oÍiiI

Jakých by]o těch 180 let? Jednot|vá léta piinášeiapro tu naši šiřitelku moud.
ra' zába\a i vzdě]anosti zkuŠenosti dobré, ale išpatné, a tak nenj di\rr' Žeji také
\Tyla vrásky do če]a. Musela se mÍohokát polýkat s nedostatkem finančnich
proďředků, řešit problémy s nedůstojným rybavenim a umistěnim, s nedosta
tečným personálnim obsazenim''' Ate neYzdaIa se' stalečně odolávala nepřiz.
nim osudu' houŽevnatě čelila všem por}aúm a bouřim' ýatečně bojovala o Své
mislo na slu.ci a to sitaké ubájila' Pevně věřim' Že sije uháji dalŠich ]80let'''

á  j J t  'e  ledy na;e lurno\ská knihovnd ' ' raíod||d '?

Za všjm stoji člověk. nadšenec a obětavec' jeboŽjméno dnes nese hrdě ve
svém názur.  Antonjn M aíek '

Vraťme se tedy do časů dávno minu]ých' do časů, zjejjchŽ histoÍie můŽeme
čerpat a pouČil se pro piitoÍn.ost i budoucnost' otevřme knihu s listy dávno
omšelýml a věkem zeŽloutlými-

osudy tumovské tÍihovny byly dÍamatické a peýré ajsou úzce spjaty s yjÝo'
jem a rozvojem města Tumova' PÍoto mi dovolte v úvodu uvést velice stÍučnou
historij Turnova do počátku 19' sloleti. do Íoku ] 820, klerý je pro tuÍnovskou
knihovnu Yýznačný'
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vstupujenle do malebné kÍajiny nazr"r'ané Český ráj' Do srdce ceského ráje
městaTurnova, zaloŽeného nčkdy pied rokem ]272 bratry JaÍoslaYem a Havlem
z Lemberka a z rodu MarkvaÍticů, Přicházim€ do mčsta. známého uŽ od vlády
cisaře Rudol|a 11' Yýíobou šperků s českýmieraná1y a dlahými kámcny' V ději.
nácb TuÍnova se nejzietelněji zapsali šlechtici Zdeněk a Jnrdřicb z valdíejna,
MaÍkvart zVaíenbeÍka' AlbÍech! z valdíejna, a dokonce ičeskýkÍá1Vác]av Iv'
Roku l468 by1o měýo německými křiŽáky dobylo a lJpálenojako trcí Za to. Že
podpořilo krále Jiřiho z Poděbrad proti LuŽióanům a kijŽákům K poýupnému
]roslodáiskéÍnu vzeýupu měýa došlo prolo. Že vÍchnosli udčlily TuÍnovu řadu
významných výsad' Tento rozkvčt vŠak ochromil rozsáh]ý poŽáI y roce 15]8'
By]a zniČena vě!šičás! měSta' kostel, Íadnicc á \Yhoielo l55 domů,

Koncenr l6' stoleti se Ye měýě rychle rozv|jcl kamenářský plůmysl bÍoušc
ni dÍahokamů a granátů' zlatnictvi a iezáni sk]a výÍaznc pod vliyem v|ašskýclr
umělců' Tiicetiletá válka však znamenaIá p.o TuÍnov zhoubu a úpadck' v roce
l643 opět zničil tÓmči celÓ mčío poŽáÍ' Zavlnilito opiIišvédšti Yojáci. Město se
všák znovu pozvedlo' od počátku 18' stoleti uŽ vjcho zdech vyrábějí bmlii

l8 '  s to]et i  Íněl

300 domů a

dvou tisic. Ve 30.

Írčsto jiŽ dosáhlo

ýo L| ILaliji ,n kriLt J' l:' ItijkL , D.ji\! nrďio ht@n ''

vykazova|o ].500 obyvate|' Tutnov lehdy pÍoslaviliYe světějeho známi rodáci
FÍantišek Marek a Michal Koller, kteři šiřili výrobky tufnovských kamenáiů
c€lou severni Evropou aŽ do Yzdáleného Ruska.

silici sebevčdomi pÍobouzejicí]ro se Českého nárcda nachá7clo ŽivnoI půdu
právč v lakových městech,jakým bylTuÍnoY' vTurnově můŽemejm€novat hncd
dva Úznamné Íodáky' kleři byIi opo|ou vlasteneckých snah: Vác]ava Fortuná1a
DuÍyc h a (]]]5 l802).  p iedchůdcc abbi  DobÍovského a zak ladate le České
ďaYistiky. který pro svá dila (Bibliot]reca s]avica aj') studoval početné vědecké
prametry v přcdnich knlhovnách ýředni Evropy a jenŽ usilovaljiŽ o zaloŽeni
ýiedni školy v TurnoVč' Jeho neúnaYným pokÍaČovatelem byl mimo jiné pátel
A n l o n ín M a I e k' básnik' spisovatel' propagáloÍ divadla a prosazovate]myý
]enek osvicenského Školstvi,jeŽ mohl ov]lvňovat ijako rynikajici školdozorce. Zjeho
podnětu byla právě také zaloŽena turnovská knjhovna. nesouci dnes]€ho]méno'

P ' ' o l | , l  . e . t : . \  r c r c l r l c |  | ' r ' h o ý c n  d  p l ] Č o \ e n  ' e  l d c I n d j  ' l ' e c | d L h  n d
Moravč a ve s]ezsku psát od 70' lel l8' stoleti' s]o tehdy predevšjn o uspokojo.
vánizájmťr Šl€chty,j €jiclt Úředniků a měŠťanských vlstev. zejmÓna nčmeckých' a



to předevšim belelristickou lileíaturou' které by]v t€hd€jŠich dostupných knihov.
nách (např' vědeckých) nedostatek' o uspokojeni těchto zájmů se pokoušelo
v Plaze' Bmě čiP1zniněkolik kíibkupců a nakladat€lú, kteři nabizeli ve sYých půi
čovnách a pÍodejnách hlavně četbu zábavnou a populárně odbornou litcráturu,

Začátky knibovnictvi YnaŠ€m měýě Sahajido l9' Sto|eli' Bylo to v dobč. kdy
myš]enky národního obÍoz€ni naŠly úÍodnou půdu ináTurnovsku' o jeiich šiře
ni se zaďouŽi] zejméná Antonin Marek' Podstatnou
přc inou \ ,?n iku  b) i )  |o . toL( j  kJ l . - |nI  po| reb)  |odI
ciho se českého mčŠ|aníva a českých lidových vrs'
Ie\ '  Kn i |o\n)  V ln i (d|J  F|o  soL:á : l  nd  odné ob|U.
/c le .L iho  lnJ I |  ř ( ' l . \o  raIoda SIJ ' )  ' e  \ .o| | ]ě
: l ' o I  nP jdI ieŽ i  é lš n j  pIos l i ed\ \  vZdě|a\d le| .ke
p . ; . e  N J  \ P 1 L  o \ ě  F  / b \ | a d " ' i b J d  ' '  1 ' o ;  ' i t r d  n '  i
nebo Čtenáiské spoIečnoýi. které se pozděii měnily
v  Beced)  Píd\é l1|o\e  ] .ou  pocd lky  luí ro\s le  L1|
ho\|  ) '  { |eíd b) 'ň , '1 'o , iena n  e l |  p1 ' l I j1 |  \  (  echd l | '
V / |  k  a  \ : ] o c c ] d I o  d í u h a  \ e |  | o v s ( d  \ e j q r n  | 1 | h ' ' t
na kÍátcc po mčícčku Radnicc u Plzně, kde jejim
i r i '  i d Io .eT b) '  l  b \ |e1e. \y  l1ě/  J  bJ  n . I  Ar lon in
l d l o ' ' a l  P  . .  l  a  a  j e  | '  ' l e i n ě  i a r o  M b I e k  b \ ; a k
o l6 lct íaňi posluchač jazykových seminářri Joseia
Jungmanna z litoměiického semináÍe.

?ilÚÁúinhMARE}!|fu:*iiy

Průkopnici českého náÍodniho obrozeni. mezi něŽ patiil pále. An1onin
Marek '  se snaŽi l i  z ř i zoval  veř  e j  n ě p ř  i s  t  u p n é k n ib o v n y,  neboť to
byla nejjednodušši a také velmi účinná cesta ke vzděláni v náÍodním jazyce'
Začaly vznikat nejdřive české knihovny soukÍomé, kde si moh]a půjčovat ŠirŠi
veřejnost, dále knihovny školni a spoleČenské' Zák]adnim kamenem pÍo cxi
stenci budoucí kni]rovny Y TurnoYě byla knihovna slolečenská'

,itok l 8 20 byl pÍo měs1o TuÍnov ku1tu rnč význ ámnym, neboť n a ] eho sklon'
ku zdejši |odák Anlonín Marek dal popud k zaloŽe'i knihovny' HisloÍje dn€Šni
Mčýské knihoýny Antonina Marká v Tumově se za.ala psát 27. proslnce ]820.

Anlonin Marek' piedni osobnost čcského obrozeni, viděl ne.]účinnéjŠí pÍo.
střcde} k probuzeni českého národa v českém divadle a.eské knize' Velice
dobře znal pom ěl.y v Tumově a okoli' Ploto roku 1 8 1 0 poloŽil v mistě Základy
k českým ochotnickým hrám' Jejich duŠíbyljeho s}novcc Miclra] Kotler'

A tak jiŽ v roce l8l l chváli TuÍnovské za úspčchy jejich divad|omilů'' či'.liboherců'' představitel nové budilelské geneÍace Josei Jungmann Y dopise

,,Turnovšti zas|uhujívš€m Č€chům za přklad rystav€ni býti' Že 1ú ýále s čes-
kou Thalii obcují'lt

Marek usilova] téŽ o zaloŽe'i čtenářského Spolku. protoŽe SáÍn na sobě
poznal vliv české kÍi]ry,

Dne 27' prosince roku l820 napsal nadŠené ''PÍowolánj k pánům wlasten-
cům města Tumowa.'' V nčmŽ .!y!aá luÍnovské todáky' aby po přik]adu Jiných
mčSt zaloŽiIi čtcnářskou spoIečnosi:

etenre v něÍn i tyto vloucně vyzývajícivě!y:

''/' TlI |Oý' ka |0,k,íČtskén |eŽící, n|čl b)'zl|s|ali Fzd(|l! Ne' n|ilíýaýcnar
ýé, dný.ř||ji se k niln, :výtl1 kraýnilh|, s Le|ou iiýalau, že núfudní čeý je Vdm aŽ
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pa I ch'tílÍ drahó a vdžená, Že nepatií|e k Íěn1' k|eří naliíýše se něko|ik cizích sloý
bídně přobLekoýa|í' hanbou poněmčilastÍj ž nes|!.la|ě znamenají čela 5.ý!i a a hrob
ptijí předků.ý s'ýých, Že hebyli než Čechy'.



V ProvoIán]'' MaÍek zvláš1ě pou*a10val na čcskÓ ochotnické divadlojak0 na
skvělý zdÍoj pií]mů pÍo nákup novýcl] knih do knihovny i novych knih dlvade]
nich' Na tuto rizvu se přihlási]o 69 tuÍnovských soLls€dů' kteii se svými podpi
sy Za!áza]i piispival ro.né ve pl.ospěch knihoýny od ] |0 zlatýc1r' ]e]ich pod.
pisy i l.ýše přispěvku jsou uvedeny přímo pod .PÍovo|ánin'.' výnos za rok .inil
l60 zlatýcl' Konec Íoku ]820 múŽeme ledy po.itáL ixko okanrŽik zaloŽeni kni
hovny. j kdyŽ nákup Inih a j €ji vybaveni spadá do roku l82|' Pod]e vzoÍu
^ntonina MaÍka by1y zakládány knlhovny v]aýeneckými pdkopníky v da|šich
mistech našeho kÍarc'

Kdo byl rlastně páteÍ Anlonin Marek? Přjb]tŽrne sI a]espon ve stfu.noý|
osobnos l  tohoto \ .ýznamného národniho budi ie]e.  Na|odi l  Sc 5 zá ř i  l785 v
Turnově v.odinč mčšťana Antonina ]\4aíka, kt€Íý se zabýval bÍoušcninr draho'
kanrú. Rodnr1 dům llaíeneckého kněze byYa] kdysi .eskob.atrským sboÍem a

odtud pochazí MaÍ.

Izbo|ský.  v TUÍ

niÍn'  Chlapecká
1éta pÍoŽil Ye

Štčvoval gymnáz1-
un, a rotu 1801

Markova Života byljeho pobyt v biskupském semináii v Litomčřlciclr Zde se v
něrn pÍobudila láska k českémujazyku' H|avnizásluhu najeho nalodnln uvědo.
mění mělj €ho u.ite|' pozdějj přitcl a spo|Uprácovnik. ve]ká osobnoý Českého
národniho obÍození,  o dvanáct  let  íaŇjJose|]ungmant

v .occ ]808 byl Anlonín Marek vysvěcen na kněze. Néko|ik let působil na
|úznýcb |aúch ve SYčm rol]ném kÍa]i' ]ako kaplan v RoŽdalovicich' jako admi
nistráto|v Tatobi tech. jako 1okal is ta na I ' IÍubé ská le '  v  Íoce ]823 se usad]1nat l
ýalo ý LibUnI Zde na faie se schá7eji vý7namne osobnosti t.hdcjšiho vcicjného
pol i t ic leho a ku]turn iho Ž ivota.  a|e inadšeni  a občtaýi  rcg ioná ln i  budi le]é.
Malkova farnost se tak slala ýyznanrným kulluÍnin] cenlrem' PozdějŠi název
.libuirský jemnospán' plnč vys|ihuje jeho osobnosl' cc]ý Žilol se !ěnoval myý
lcnce slovanské vzáj€mnosti. rozvj]e] j činIoý osvěto!ou, Při svem pŮsobcni se
Marek snaŽi l  upevni t  !1 iv Česke knihy zat1ádánin knihoven sám šelpř ik|adem
a shíomáŽdi lv  L ibuni  rozsáhIou knihoýnu Z n i  potonr knihy bczpla lnč pŮjČo.
val po celém kraii aŽ do své sm|ti. snaŽil se tak probudit v pro(ém ]idU ]ásku k
mateřském U .jazyku. čcskó knlze. napomáha] V šiienl vzdělanost] v oko|nich ýes
nic ich a us i IovaI o pos i1eni  národniho uvědomcn] (MaIkova knihovna se docho
va|a z vě lši  čáí i  do dneŠnlch dnů. je h iýor ic*o!|  paInátkou. kte|á.]e u]oŽena v
oklcsnim nnlzťu ceského Íáje v Turnově).Zvlášť vy7namtě PůŇbil A, ]vaÍck z
t i tu lu své funkce Ško]dozo'cc ok lesu,  k lcrý sc sLa]vzoIcm os la ln inr  !  zern l



Rozsáhlá by la Markova básnická iproza ická tvoÍba, důleŽi(á ičinnost  přc
kladatehká' Záďulrou Jungmannovou pracuje ]vÍalckjako pívni na čcských fiIo-
zofických spisech. Mezi nejÚznamnějši palii /-'slko ČiIi ./rn,l.a jiŽ spoluvytvá.
řcl odbomé 'ázvoslovi' ve|kým dúkazcm spoleČné péČe o mateiskýjazykje n€Ú.
navná Markova úČast na ]ungmannovč pČ1idÍ1ném s/oýlíh česko'něnEckai'

Marek proŽilcelýsvůj Živolv€ sPo|cčcnsky Činorod. práci' Zem.el ve svých
9] |ctcch. l5- únoÍa I87? v Plaze' výsliŽnč zachytil osobnost a celoŽivolnidilo
Antonina lt4árka lan Neruda v NAÍodn.ch liíech:

''Mushne ,ohlédnoll no ob|'ýskt n1i|l|Ík|. sÝk,i hkbřie, na dlouhé odýuÝ'e
ilýního ndrod,ího našeho ž^Úla. ab|.úonl lÚro; ,ili ' co že se zrcdlllilo |ý | .^'0-
t Áltlo íllu ]|Íartro' i|,IaÍek b|'I Poslc ni: !ěd|- klcií nán. pht. .nú.1niovli zno.
ýll. |o.en í tes kěh o 

".i 
ft,da.

Mladnb^ě pllýbení n[ařko|! pldll, | |lohn nei,ladis|ýéisího li|efuin1ího PIko-
henínaŠeho' Tenki[il cftě,o,Že nlifu!! liltnllonl híl 116í, o , a.lí nd.lŠenťi sobé !e.l|
ra:.líl]ú abo4 ll|er.irní v|ijeh,l. Piid.h^uli zto\'l]4 co likal' ' Llarek ca lilerdl b|1
hlťzi ?dni]ni, k|eÍí kksIili c.s1i proksel, Vě!1ú i poc,,ii piipruýoýa| českou p|id|!'..''

vraťme se však zpět k t!'rnovské knihovnČ a sl €dujmej€ji pohnutou histofii'
Na MarkovuÚzq] byla zaloŽena ''Sl)ok.na\l |lho\)sk! r/?/lo'0'1která vŠatjeŠlě
ncn]čla chaÍakteÍ spolku' ve 20' | €tech minu|čho ýo|cti' tedy Ža Metterniclrova
absolulismu. nesmělbýt UstaY€n spo|€k v nrktcch. kdc ncbylo dozoru krajských
uiadů' ve funkci knihovn íka sc.lcnovó slřjdali' Knihovnabvla umistěna ve ško|c'

IcD|\c .J .cm .c IaIo spo|e.no5l  Ínén| la ve snoIkon L|vJÍ Č|e.ar 'ke oe 'edI
Během 40, lelŽila Clenářská bcscda bohalým lu]tuÍnim Životem' cl €ny byli v]a.
ícnci. kteři s€ s'aŽjlj o náÍodni sebeuÍčeni a píopagaci české knin]r Ve lile
zámoŽnébo kamená.e Michala KotlcÍa sc poiádaly české besedy, na klcrých sc
Íokovalo o na.i litemtuře a kulluie vůbcc. kdc sc dcklamovalo i zDivalo Micha|
Kot1eÍ na nich \rypÍávčlo sÚch ceíách po RusI(0 á sibiři. Zpráry o t.chto bese.
dách p.inášely i Tylovy '.Květy'''

Da1š'v}-znamná událost v déjinách lllmovské kÍihovny se sta|a najaie Íoku
|848' Ctenářská beseda se Íozhod|a ziidil na námčsti čitárnu, a 10 v Konigově
domé čP. 25' eitárna byla .ovnčŽ mcli pÍvnimi v z€mi' By|a hojnč navštčyova
ná a velice oblibená' zde se sousedé
scház€Ii a Čita]i íozliČné noYiny, *upo.
vané Besedou'  i  měí €m'
NejoblibenějŠi četbou by|y Hav|ičkovy
' 'Národní noYiny. . . ' 'PraŽský pose1' .
' 'Květy a pozděj i  humoÍis l ický
. .sotek ' '  A debatovalo se Ž ivě bě l renr
tohoto kÍátkého 'laÍa náÍodů.

Z 50' lel, z doby politickéIro úrisku
Bacllova Íežimu. nemáme o knihovnč
7práv, PÍo TuÍnov by| !šali významnýnr
Íok 1850' kdy doš|o k ÍeoÍgani7-ován'
slátnispÍáv}' TuÍnovsko se (ak nejd.ive
sralo samosta.ným soudnim a v polovi.

, lpouÍcxym oxresen) ,q4 h tsh rrd.nt
TuÍnov okÍesnim Ínéstem' l;nl6L., 4,í !i|d1hq ,!ir) ý . 1s'! (g ht.ho

Bachův pád a piijeti tzv' ÚnoÍové 'fuhr|r rkrt!li'n,) hJnhlf n| di|o' xhŮýýí
Lislary z Íotu l86l dávaji pi €dpok|ad 'Ú"I!l q Í1úJ6ÍI]i.iddr TrL

pÍo liberáInéjši uspoiádáni nlonarchic' Náslcduje opčtný rozvoj náÍodnillo ŽivG
ta, jehož ncpřch1édnutclnou součástijc ýzniI\ spolků'



snad v kaŽdém rněs(ě vzniká č(€nářský spolek, herý pro své č|eny zřizuje
knihovnu a.itáÍnu' ly se později zpÍavid|a stávaji ák|ádem veřejnýcb knihoven'
Nejinak tomu bylo i v Tumově. lt'|ezi obnovenými by| roku 1862 ustaven jako
pevný spolkoÚ út\"r C/ť,''J4.jpolď (v poiadi šestý povo|cný spo|ek v Tumov.)'
Jeho dlouholetým'starostou byl zvol €Íl poŠhistÍ Josef HoÍImann. jednat€lem
Pave| v' Kl €ineí ctenářský spolek.'iŽ v počátcích svého lrváni pořáda1 kaŽdý člýÍ.
tek zajimavé odbomé přednáŠky'

v Íoce 1867 "Zákon o spolčovacinr pÍávu' povoluje vei €jná shromáŽděni
občanů v uzavř€ných mistnos|ech i pod šiÍým n€bcm, coŽ podstatně prispívá k
uvo|něni a rozšiieni spo|kového Živo|a v zemi' Na úzcmi města vznik]a poměr'
ně šiÍoká siť nejÍůznějŠicb tělovýchovnych, tcchnických. hospodáiských' pěvec.
kých a vzdělávacich spolků' z nichŽ většina mčIa (aké sYé knihovny' Nepatřily
zdaleka mezi knihovny v€řejné' byly doslUpné.ien Úzkému okruhu čtenáiů'
Nenajd€me téměi spo]ek, kteÍý by ve sYých stanovách neměl Článek také o lom.
Že ziidi knihovnu' Knihovny spolků však zpíavidla obsahovaly jen om€zený
počet svazků a íoužily polř €bám svých č|enú'

Dne 28' června l867 pod. č. j' 29825 svo|ilo c k' mistodÍŽite]stvi v PÍaze k
DřejmenoYáni na spolek ,'oenóiskd besťdI,'' PÍvni ý šiÍokém okoli. ]jeho Stan}
ry byly nové' UŽ změna názYu naznačuje' Žc nepůJdejen o půjčovnu knih'

V $ l by1a vynezena činnosl sdruŽení: ''Učelenl spo|ku jest ob€cné Yzděláni
občanské i ŽhTostnické a společenskú zábava.,'

v ! 2 uvedeny j pÍoýředky k lomu|
1. ČtenÍ Časopisů a knih ze spolkovó knihovly. 2. vi'k|ady' př€dnášl.T a.okř

Yáni o zál €žitoí€ch Živnoslnických á takolich' lcz tikají se spolku a jeho oboÍu
těmito stanoYámi U.é€ného. 3. zpél ' hudba' dck|amaca' p|cs' divádé|ni piedstáve
ni a spo|ečné r}'cházl.f... stanovy byly obsáI]lé' měly 24 paÍa8rafů a byly zde
zakotveny i povinnoíi knihovnika'

Dlouholelým vo|eným íaÍostou spolku by| poštmislÍ Jos' HoíImann'jedna.
te|em dr. JaÍoslav svoboda a knihovnikc A. svoboda. VýboÍ byl desetičlenn!'.
sPolck v té dobč mč1 200 č|enú' Bescd.l ÍozvÍela bohalý spolkoÚ Život: napi'
28' srpná |867 uspořádala do*once velký pochodňový píůvod měslem na ona.
vu pičvezení korunovačnich klenolů 2 vidné do Prahy' Téhož dnc večcr sehrát'
Č|enove Besedy !  oCholn i ty K| icpeÍovu l lÍu ' 'Rohovin Čl\ €Í loh\ ' '  . i ' | l  ý inn.
32 zlatých byl včnován na dobfočinné úČ€ly'

Čtenářská beseda společnč se snÍ|utýých| | rnaýsk'|i1? vybudovala poÍnnik
václavu Fortunálu Durychovi' slavném! prvnim! slavistovi. Dne 29. 9' l367jej
odhal i ]sám AÍlonin MaÍek'  By la lo součást demonstÍačnich akc i  pro l i  dual i$
mu. Turnované 1im pÍoteslova|i proti Íozdčlcni Rakouska jen mezi Němc€ a
Maďary' proti vzniku Rakouska.Uherska

Knilra se stává stáIe dů|€Žilčjši s|oŽkou ve výchově' Pomáhá utváiet charak'
tet č|ověka. obohacujejeho cit a Íozunrové poznáni' To vŠak nebylo po vůlileh.
dejŠim c' k. úiadům. kleÍé se obávaly politizace čeikých spolků. a Proto y sednr
desálých leiech uplatňovaly Yůči nim různá pcrz€kučni opalř €ni' TakoÚ liipad
najdeme j v Turnově:

KdyŽ turnovský okresni hcjlman wunsch. typ rakouského úř€dnika' viděl.
jak úspěšně Ctenářská bcscda pÍacuje. dal zakIadatele lohoto spolku pod poli'
cejni dozor' Dále sivzalza zámink! jakési ýoceni lidu ve městě a poíaviI nčkle
ré.l €ny zce|a bczdůvodnéjako obŽalované ze zločinu v€řejného násili před kraj
ský soud v N'l|adé Boles|avi. Nic lo však ncby|o plalné' spo|ek ipřes nepiizeň

Knjhovna v TuÍnově. a.jiŽ pod jakýmkoliv nÚzvcm - od svého počáIku !,yi.
j e l a  b o h a l o u  č j n n o s t  o s v ě  | o v o l ' '



clenoYé Besedv člcnářské sehráliv 60' a 70' letech l9' stoleli několik diva.
delnich předslavcni ve prospěch knihovny i na dobročinné účely Byly pořádány

Pozýáni

vatne nromacle
..Bsssd]Í .tslr6iskt. v Trl]0Íe.

l lytuu '3*!|y í'jŇt.' Ý Ť!nNÁ'

čeLné deklamatoÍni  zábavy,
které miYaly vlastenccký cha
rakte|' unlveŽilni cxtcnzc a
liteÍáÍni besjdky.

Knihy a spisy byly sbírány
půýodnč diky milodaÍům jed.
notliÚch členů' V rcce 1875
byla sbirka obohaccna o
mnoho dél Y celkové hod|rolě
400 zlatých z pozůStalosti advo
káta Ánlonina Šlechty' V rcce
1883 obsahovala knihovna Cte
náiské besedy uŽ 2l00 svazků'
kromč časopjsi] a ÍnenŠich dě1'
Spolek nrčlv 1Ó dobč 180 členů
a mimo svazky Ylástni| i řadu
soch' obmzú i náb},tek'

Z roku 1876 je dochován
tiíčný scznam knih Besedy
Čtenářské v TuÍnové, ktelý
nákladcm spolku vyda|a tis.
káÍna Jana s]uky '  Krome
seznamu knih obsahuie p|né
znění knihovniho řádu a pře'
hled řazeni |ondu

Roku 1882 byl nákladenr
50'000 z1. postayen Městský
dúm Slavia, v nčmŽ sc nacháze-
10 dlvad]o, sál a hotel. Zde laké
na mnoho let našla azy] Čte
náiská beseda, v únoÍu ]897 zřidila po vzorujiných 'něst ve svých mishoýech Y
hotelu slavic v c ř ej n o u čÍámU, ByIa zaloŽena panem M. Koťátkem' který byl
|o,/de]: '  \  rcce .90 /b lÍo,/a ' luh) j |neno\an p^n|r ce ' ln)  n L|enen l  |e1a .\e
bes€dy a opě! zYolen do funkcejejiho předs€dy' Pan Koťátko byl úcly]rodný muŽ a
dobďv]astenec a také mecenáŠ Čtenáiské besedy] však sc tchdy o nč psa]oi

,,Vzpon1Ú1dna b).|a Šlechet]1)jch zósluh ,dna |ředsed,' k|eDj. |ied pč|i lc!'., kl\'
BťseL]ú úpěl|l ý dh|zích, kdl, člekývl ji |lbfiala a k.h .dli|o ý, že B5edé hliŽí se
hodittl posled,i, zd Bes?dn ]1ejek dh|h za?kniIa |1l1o z ]1fu\'ník|ise paýznasl nd spo.
lek nejen ahlíbe,)j, a!e i dli!eži,1,'

Nahlédnčmc jcŠtč doicdnoho dobového zápisu sp01ku:
Na valné schůzi C|enářské besedy z€ dne 6' l' ]902 bylo oznámeno pánem

přcdscdou, Že slavná měýská Íada, pamčt]iva význámu a dú]eŽitosti v€iejné
čitárny pro naše město. zvýšila dosavadni podporu p|o veiejnou Čitámu o 50 K'
v Í' ] 90] .itala Ctenáiská beseda ]57 Čl€nů piispívajicich a bčhem téhoŽ Íoku
7 d . h 1 J  / o \ | a J a ' | . '  \  L l | | ' p . ' \ c n  | 0  K  . o . n P  | | i '  o | | p  I i ' p ! n  K ď e I  R e / n I c e I
s1ádck Ž Hnlbé ská]y' obclrodni grénriunr. Řemeíflická beseda, Sbor dobÍovol.
nýc]r hasičů. Pan divade]ni ředitel suk odvedl pro vciejnou čitátnu 50 K a naŠe
studentslvo 55 K 98 h' subvence pÍo veiejnou čitárnu ctenáiská beseda doýá'



va]a: od slavného obecnjho zastupitektva 250 K. od okÍ€sniho vyboru 50 K, od
spoillelny 50 K, takŽe ''bezcenné knihy. ÍovněŽ i kfláky odstÍaněny..' V knihoY.
ně se tehdy nacházclo 2000 svazků. aýšak půjčovala t €hdyještě svým č]cnům
pouze v neděl i  od l3 .  14 bodin '  V Íoc €  ]  90] by lo půlčeno ó,8 l2 svazkú

Na pryni schúzi v |oce ] 90l by] přijat návrh FÍant' BUška. ..by p.o besední
knihovnu' tak čelně kaŽdoÍoČně se rozmnoŽujici. olatřen by] tjštěný seznam ' v
druhé schůzi byla schválena výměna nčmeckÓ knihovny za moderni Č€ské kniby
a /Jío\c i  \Inno\enb Jp| |\  |  a pIe i  |Jkd be5edn'  Nn'ho '  D Up dVd 5v i i '  1d pdn-
knihovniku' Ve lieti pochválena byla upÍávená knihovna a ve člvÍté.uÍČen poČet
časopisú a novin p|o .ok l902' Pan pokladnik Antonin Bá.ta poda] zevlubnou
zp|ávu piijmů a \,ydani a na konec oznámiIi

, ,P i i jem za c €1ý rok čin i l  l ]76 K 66 h.  vydáni  1033 K 13 h '  Za časopisy a
noviny bylo v}dáno 350 K 83 h, za knihy prc besedni knihovnu l90 K. ,a uh]i
a sv i t iYo 103 K 36 h."

Potěšite|ná by|a zpráva o veřejné ČítáÍně' Ta ukončila čtvíý |ok svého tná'
n '  P o i d T e  \ i  ' \ ' ' e . I n o L l  c o  s e  n a  $ í o L n j  . c h i / j  o  n |  I ' j J \ | '

.'v€řejnou čitárnu nejpiIněji navštěvují: nIadŠí řcn.slnici' obchodnici' ponloc.
n ic iob(hodni  a Í €n les ln i . | i '  c lená iÝ 'a i i I ! r

s[zNA11(NÚl

Č].LNÁŘSKí] BtjSEDY

vu: ' r r r !  c l r iRN Y

ně n€ubÍ.ýá a l €n' kdojednou čítárnu na'šti
vi' na tulo nez'pominá. lakŽe !ájcn občan"
sha o čitárnu denuě s€ nlnoŽí' t]hrnem |ctos
čílářnu naýštiYilo 8487 osob, tudiŽ průměrně

Čitá.na byla oleviena v ilterý. pátek a v
sobotu od 18 -  2 l  hodin.  v nedě| i  a ve svá.
tek od ]3 ]4 hodin' Vstup byl volný'
Bcseda měIá k vo|nélnu pouŽiti ryIoŽeny
veškeré české denni i !ýdeflni lisly a YeškeÍé
české a nčkteÍé c iz i  .asopisy zábavné,
obrázkové a loučné' Z ncjznámějŠich
můŽeme jmenoYat: NáÍodni 1isty, Hlas
náÍoda. K!Íýr. Politit' Národni politika,
osvěta, K!ěty a řada dalšich,

Besedni  kn ihovná by|a v srpnu | '  l90 l
moderně upraYena' vŠechny knihy byly.oz-
třiděny dle Y.dnich oboÍů, opatřeny pÍiÍůý
koÚm Čis1em a záÍoveň bylvtpracován s e
z n a m kni]r' JiŽ podÍuhÓ 'íáÍÓ bezcenné
knihy i kryáky odstmn.ny byly'' Knihovna měIa 2000 svazků'

\ . o c e ' o 0 ' b \ | \ '  F ' e n  \ | d n n | m  1 d | | i J e Í n  \ C 7 n a n  \ 1 | ]  . | " r á  ' k e b e s P o \
a Veřejné čitárny v Tulnově' Veliceje zajimavé' jatý měla ctcnáiská beseda kn1.
hovni řád]
l' Z knihoYny besednj půjčuji se knihy pouze těm Č1enům, kleřj přispěvky mají

zaplac€ny'
2' Knihy pťl.lčuie spo]kový knihovnik vŽdy v nedě]i odpoledne od l . 2 hod.
3. Vice neŽ tři knihy se nepirjČuji] sestáváli dilo z vice svazků, pújČí se pouze

4. zádný. len mimo knihovnika nesmi knihy ze skříně vybirat i '
5. Za porušení ( poŠkrábáni, pomazáni). ncb ztrátu ktihy'jest kaŽdý Čl€n zavázán

k úp|né úh.adě. kteÍou spo1€k i soudně můŽc vynráhati,
6 '  Knihy půjčuj ise pouze na l4 dnů

t 0



V Íoce 1903 byla Ctenářská beseda umistěna v l' poschodi hotelu s]avie a
mělajednoho čestného čIena'předsedu M' Koťátka a l50 členů přispívajicích,
c]en pf l .p|\a| lc l  p]h lI lpoule 40 | .  m.í ' ' r 'ho p iFni t IL V.| 'a '1e '  kdn TcI i . le
nové kaŽdodenně přistup od ] 3. l9 hod'' bylo BloŽeno 33 časopisů, novin a to:
4 denni]isty, 3 týdeniky' 4 ČtÍnáctideniky' 4 Časopisy pou.ne' 4 humoÍistické. 9
zábavnich a pouČných, 3 .ewe, 2 umělecké Časoplsy' Knihovna besedni ěla uŽ
Í'|cs 2000 | 'n '1 '  \avt|évn|k:Ír \e 'e,ne Č' 'a 'D píopŮ covd|a.(enatýa be edd
mhtnoý' veškeré časopisy, noviny a knihovnu. Do veřc]né Čitárny byl vstup pÍo
kaŽdého volný a otevřena byla ve všedni dny od I8.2l hodin' v nedě|i a ve svá.
rek od 13 -  16 hodin.
Č]enům B€s€dy se půj-
čovalo v knihovně nadá
le pouze v neděl iod l3 -
l1 l rod in '  ve i € jnou
.itárnu navštěvova|o
okolo 800 čtená.ů
měsičně a na rydřová-
ní p.ispívalo obecni
zaslupÍelstvo Částkou
300 K' okresni ýýboÍ
]00 K. městská spořitel
na 50 K' Ctenáiskou
besedu i veiejnou čitál
nuspravoval šesIiČlenný
YýboÍ, M Koťátko
picdseda. K' Kopal mhlopředseda, J' Koťátko' lednatel, J' Fia]a pokladnik'

Ho'oÍovanýmdozoÍcemveiejné ČitáÍnyacte.á iskébesedyby1 F 'scd] ický '
od roku l90] pořádala Čtenáiská beseda kaŽdoročně ]jdové piednáŠky'
Ze Zpráry ZeÍnského slalislického úiadu kÍálovývi českébo. sv, xvl'. seŠ'

1 | ''yŠeabecn'é přísíupné knihaýn!, čí1án!: x ]11|Eea' ýá|e ziízená (|i|4.|14 a ieýiš!ě
ý kúIaýstýi Ceskén1 r /9{'j', se n1ůŽeme dočist. Že knihoYna mě|a l'920 svazkú,
poČet výpůjČek l '185,  počet čtenářů. l88 '  veřc jnou číárnu navšt iv i |o 1 ' ]4 l
návš!ěvnikú' zakoupeno bylo 4] .asopisir' okfes liispě] najeji člnnost částkou
200 K' obec 400 K' městská spoiilelna l00 K'

Jako zajimaYůstka údaj z 2' srpna l908: c' k, nristodrŽitelstvi zapověděIo
nové stanovy Členáiské besedy a vÍáliloje k přepracováni'.jeŽto stanovy neob-
Sáhuji Žádného uslanoleni o způsobu .ozřešení sporů z poměru spo]koYého
ýzniklých'''

Dne l  l '  l i s topadu 1909 pod Č' j '  264'363 by]y koncčně se soublásem c '  k
Ín'nodrz| e|e /menen) stano$ |  na/ev '  k .e] 5e Íre| |  |a ' ' | 'b ,a] 'L  a| he 'Pa ' ,  o
ýeieihou Čí|ánu''. slaÍlo\]r obsahovaly 24 pa.agrafů. Za zvláŠtní zminku stoji
s n a d l 1 . 2 a 2 1 .

v { l je vymezen účel s!o|ku: zaopatřoYatipro sYé čl€ny a šiÍŠíveřejnost p.o
stiedky vzdělávaci, \rydrŽovatj veiejnou čitáÍnu, pořádati poučné přednáŠky'
|lmělecké výstavky a koncerty, literárni večíky a plniti jiílé Úkoly' nesouci se za
snahou po PraYdě. Krásnu a Dob.u, k povš€chnému vzdčláni a praktickému
pouČen' směřujici'

.v 5 2je zakolveno.l €nstYi: a/ Česhé' b/ zakládajici, c/ řádné'
a/ ceshými členyjsou ti' které pÍo !,nikajici zásluhy o spolek a zájmy národa,
IiteÍatuÍu neb snahyvŠelidské vúbec za takovéjÍnenuj€ Yalná hronrada k náýrhu

hna\ki 
"dl|i\l i 

fuha jipý,adri íe,1iýi P n4 ]q& Tnai did
q6iťr hÚnihúr br ndnó, j.dadn 2 Enitílh TÚmvti' riď
thidc ahbi l^ú hrnfkiho
ful! sh,^|ik!. |' )3' , ' r7]' Í]]'a' D).



b/ Zak|ádajicim členem stan€ s€' kdojednou provŽdy obnos l00 K neb knihy v
hodno1ě této věnuje
c/ Řádnýfi č|eíem jeí ten' kdo výbor€m jsa za č|€na přijat' řádně ustanov€ný
nrčsični piispěvek plati'
Člcn Č€stný a zakládajici má pÍáva členů iádných. neni vŠak podroben iejich

v s 21 ie prmatováno laké na kÍhovnika, kdc práva a Dovinnoíijcho rsou ve
ŽvláŠtnim iádu knihovnim' výborem schvúlenýnr' TaktéŽ s!ÍáYci donru a dozorci
Čllánry novin íidÍjsejeí 'nslÍukcivýborcnr správíim v lé piičině vydanou'

Piedsedou spolkuj€ slál € M' Koťátko. jedn atclem JosefJireČek' v.occ l9l]
mčl knihovni odboÍ |0 člcnů a 1itcrárni odbof 6 č]cíů' Knihovni odbor se zabý'
vI|l nákupy knih á ÍovněŽ nlčlza úko|zpracovat Iist
xový | .ata loP '  P i fd\ ' t ]ou tn i l |ovnIho odbolu b}|
známý lurnoyský ku1lurni činitcl' pÍofcsoÍ Jos€f
Jeiábek LileíarnI odboí 5e 7abýval Čtnnosl| \llje|a.
vaci a poiádal Časté a velmi hodnohé piednášky'

V íocc l4| '4.e p icJ .cJoU \nnlkL st lva F '  Wa'Ť'
a v š a {  v . Ó b i  | | ' 1 |  . \ e I o t c  ' t ' ( )  b ) l b  Č ' n n o s l  . ' | e
n. is| .  bc lcJ j  /ns|J\cnd'  KJc mIUvi  zbídnč. mh'
MÚzy.

v] l \J  . \  'n .||J  \/n i||J  sanos lJ l r l  'enUb] ' |Ó '
ale exlstenčni podminky spolkové knihovny a čilář
ny byly i po váIeČných útrapáclr po jiýou dobu
nepřiŽnivé. Ze zápiSů Ctenářské b€scdy z Íoli! l 9 I 8
nlúž €me Zi i \ l i l '  le  meId vaŽne pÍob| €my ' Io iádani
přodÍiš€k n|usí letos odpádnouti' poněvadž nemánrc
k |omu zpú\obi|é místnosti' okresniYýbor lénota| "lon|u úče|u opět N 200. oznán|í se nlu' ž€ obnos
budc icdcn z1]ášť t p.o pi.dnášky zachotán.,|

s doplňovánim kíiŽniho iondu sc vŠak ncpicía.
|o, v roc€ I9l8 se pÍo knihovnu nakoupilo l\nih za
400 K, Ustiedni Matice Ško|ská daroYa|a etenáiské besedč 50 K Počet č|enů
dik okoInoý€n klesI na pouhých 80' Čl€náiská beseda Se za.ala potýkat se nej.
starŠínr p|oblémem téměi vŠech knihoven. stále citelnčjŠi byl nedoýat€k nrista'
l)ředs€dou spollu byl i nadále F. Wait'

V rocc l9I9 j iŽ c1cnářská bcscda skomiÍá '  Doš|o to lak da|eko.  Ž €
vzdčlávaci odbor České sláloprávní dcnrckÍacie poukazu]e na n€ul.Šeny slav
l!Ííovské Čltámy a cIenáislou b€sedu Žádá. ,.'''aby čiláÍna by1a dop1nčna vŠcnri
ČasoPisy. jeŽJsou obÍazem ruchu dnešni doby a aby poíaÍáno bylo o ná|cŽíé
osvčtlcni a vytopeni této místnos(i'.' Dálc dúvá návrh na íou.eni všecb tuÍnov.
ských kÍihov.en v.'ednu velikou'

Realice Ctenářské b€sedy je pÍo onu povále.nou dobu chaÍakteníi.lá:
''Wbor dospěl k přesvédčcní' Ž0 bt b o Škodá inlcstorati do n)Téjši nístnosti kápi
tá|. DonedáYn. nebylo dost časopisů, nesritilo s€ a pokud se odpo|edne topilo, blla
nlÍstnoí několika y.ýŤosw pouŽívána za ohiilárnu. Tito l € iařejné knihoťně
ncchtěli nikoho poí€chno li, třopi|itam nczbednosti, krádliŽároyky ap. Kron toho
I. el €ktrárna nedodávalá přoud' na číárnu sc nedosta|o srčth. Nyni uŽ l. c|cktrář
na začn€ pr'coYali, koupí se ŽároYky' ul||i , objcdnájinoré časopisy'tl výbor clc.
nářské besedyvystowje Y zásadě sotlhlas se s|ouČ€nim vŠech tLrrnolských kIiho.
vcn' '. !'ale dokud nebud€ po Íucc iádná lirhloí' n€dá se Y té Yěci nic délat|''
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Koncem rokú 19 |9 b}4a existcnce etená.ské besedy nalolik ohÍoŽena' Že
výbor }ypÍacova| obéžnik pro vš€chny čIeny na doplněni do ÚboÍu správniho a
do odboru knihovniho' oběŽnik začiná vclice sn]utně a záIoleň naléhavě]

,,Čtenáiská besed' r TuÍnové. ncjstlrší spol€k zdejší, živoii' Ncn|á dostatek
ochotných prAcovniků' Poslední Ya|ná hromada kona|a s€ Za ú.asti as l0 ČI€nů,
knihoYni odbor nebylo možno sio|ati... Prosi snažně člcnstYo' {bt n€dop stilo
snad roŽklád spo|ku, kteÚ mnoho dobréhojlŽ rykonál a dosud rykonatin|ůŽ€..'

Ani se véiit nechce' Že dňv€ tak slavná čin nost spolku v roce l 9 I 9 ustává na
ákladě nezájmu č|enů' smutnou lečkou jc dopis od okresniho hejtinana. v
němŽvybizipana předsedu waita' aby Íozchod spolku uve.ejnilv úiednich novi.
nách' Tak doznivalaj €dna elapa práce s knihou a t'skem v našen městě. budc
vaná na spoIlovém pÍincipu.

A-le zároYcň uŽ začalo svitat'

Pies tuto počáteční pováleČnou krizi nastal v€ vývoji lurnovského knihov'
niclvi přece jen podslatný pokok' ] iŽ v Íocc l 9 l 8 s€ objevuj i prvn i snahy o zalo.
Ženi v€iejné knihovny' která by s|ouŽila YŠem občanům Turnova i okoli'
MyŠlence vycházi vs|iic:lko| č, 4]0 sh' o Ýiel,l\,ch klihoýnóch obculícl, . 2]
.!runce 19l9' k|ei nk|ádá všcm obcim z.idil a vydrŽovat veiejnou knibovnu s
če(bou vzdčlávaci. naučnou i zábavno! a souýavnč ji dor'lňoval, obce Ďyly
povinny postaÍat sc o vhodné umistěni' pihpÍval na nákup 50 lra|éřj na obyva-
tel € a odměňovat dobrovolné kninovÍiky' l)rováděci naiizeni kc I(nihovnickému
zákonu ukládaIo navíc poYinnosi uíanovit knihovni Íadu,jcjjŽ členové mělikn!
hovnu řidil' KnihovniÍada se ovš€m uslanovovala podle politického kliče.

Atakdne24'  2 '  I920takénajednániobecnihozaýupi te|s ivavTurnovčbylo
rozhodnulo zřidit obecni knibovnu a zvolit kulturnivýbor.

Knjhovna et€náiské besedy sp|ni|a své hislorické posláni . a nynj Poskýla
n € j l € p š i  p i e d p o k | a d y  k e  v z n i k u  t u Í n o v s k é  v e i e j n é  k n i h o v n y ' j a k
se o (om Dišc v doDise' adÍ€sovaném s|avné mčslské rad. v Tu.novč:

.'Ná valnó hronndé Čtenářskó besedy v Turrloiě dne l 2' 3 ' 1920 odbiaané při
jat byl Yzh|edon k zákonu knihovnímu z 22' 7. 1919 č.430 sb. náÝrh na rozchod
spolku á odev7dání n|ájatku spolkoYého obciTurnoYské k zřízcníYcřclné knihoiny
á Yeř€jnó čitárny.

Majctek spolkolý po,ůstává z knihovn} spolkové aso 2200 svázcích s ottolim
sloyníkem nau.nýn, z tcřejné čítárny' pro niŽ časopisy a noYint do 3l. 3. 1920 u
knihkulce p' Baumía předplác€nJ jsou' a z náb]lku...

oznamujemc loto usneseni á přosime' aby knihoÍni rada k pillzctí ma.i€tku
poukázána by|a' a lo.itámy do l. 4. 1920' knihovnv později dle dohody.'l

Valná hromgda poŽadovala pouze 10. aby obecni zaýupilelívo .jnr€novalo
dosavadnjho jednalclc clenáiské besedy Člen€m knihovni Íády' Podepsáni byli
pánové JosefJircček -jednatel a F' wan' 1' č' předseda'

Knihovna ctenářské besedy byla zÍevidoYána a zjjstilo se, Že obsahujc l'346
knih' v€iejná knihovna is čítámou bylaumistčnav holelu SlaYie' Knižnifondbyl
zno!'u ozna.en. ale samo přejmenováni nestačilo' Po pÍvnim íozběhu násl €dovál
opět piechodný útlum' ZpÍW se na knihovnu z obecního Íozpočtu vynak|áda|o
jen velmi máIo pÍosliedků- KniŽni fond by| ncdostaóujicj a umislčni knihovny
bylo neuspokojivé. Knih se nakupovalo vzh|cdcm k Wsokým cenám jcn má|o'
Deněz se 'cdoíávalo ani na osvělovou činnost. k1erá bohuŽel- uslala.

v rcce l920 zvolcná knihoYnická rada' kteÍá spmvovala záleŽitosli knihovny'
usilovaia ojejÍládné Llmistění' qbaYeni a snaŽila s€ o iešenivšech problén]ů spo'
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jených s fungovánim tétoinstituce' Funkčni obdobi b}'lo dvoulcté. knihovnik se pii
obnově knihovni rady nevolil' zůsláva| vc íunkci tak d|ouho' dokud se jí osobné
nevzdalnebo pokud ji nebyl z dů|eŽitých přičin zproŠ|ěn ob€cnin zaslupitclívem'

Během doby se alespoň podařiIo zapojÍ do V€i €jné knihovny měýaTurnoya
iondy vŠech většich spolkových knihovcn ve městě' s méstskou knibovnou sp|y-
nuly knilrovny RemesInicko.dělnického podpoÍovaciho spolku. studenlslva luf-
novského iNárodnij€dnoty severočeské' Tak se rodi ,KnihoÚI,1ěs|a TŮu,,a,'
kt€rá by|a olevř€na 24' 4. |92l. sid1o knihovny zůsta|o vc slavii' I{istnoí všal(
dik sloučeni vyhovova|a jcště lnéně' Povinný pnspěvet od měsla byl slanoven
podle počtu obyvalel'.'

Dvacátá a třicátá |éta isou nicménč charakteÍisl'clá snnhou o ku1lufni vze-
stup náÍoda. Počet domú iobyválc| PÍudc€ narůstal a obcc musela i €Šit picd.
nostnč prob|ém štolnich pÍoslor pro zvětšujici se po.€l Žátú' stavi se (Čaío za

ve|kých llnančnícb potíŽi) ško|)' v), €ház€jinové novi.
ny a časopisy. napi. v TurnoYě od poČátliu velmipopu.
lá|Í|i sbofiík ,od Ješ.Ila r rr"o!Í.'',,. literarni revu€
',Se|eř a |,jchad',, ,,H las} TIř,oysl',,. týdenik Živnostni
kú a obcbodnikŮ' ,'nl.',lŤrá /?dú,.l',. politický lýde-
n|k '  " .A/ ' l l  ú' .  { lýden|t l  oba pos|edné Jmenovanc

rycházely v LibeÍcj pÍo TuÍnov. významným kuxurnim činem na počálku ]0'
le| v TuÍnoYč bylo vybudováni modcrnich budov íátni Íeilky a divči Ško|y'

Avšak sledujme opčt osudy tuÍnovské knibovny' Pro síovnáni a zajimavost
bych uvedla několik statistických čjsel z 20' 1et' abychon mohli posoudil. jak
tuÍnovská kniho!Ía pracovala a jak byla mčýem dolována' stav tnihovního
Íondu činil k l. 1' l923: 3.260lnih, z toho 2.046 zábavných' 678 poučných' 536
časopjsů' Pfibylo koupi 34 ábavných a l0 poučných knih. l časopis' darovány
by|y 3 ábavné' l8 poučných litulů a dva .asopisy. slav k Jl' 12' |92] - 3328
knih. z toho 2 08] zábavných' 706 poučných, 5]9 časopisů'

v dalšich třecb letech se obÍaz mčniI v€lmi nepatÍnč: stav knihovniho íond!
k l '  l '  1924.př ibylo koupi 53 zábavných' ]6 poučných knih a 5 časopisúi darc
váno.2 zábavné' ] poučné. l  Časopis, vyiazeny ] zábavné'. s lav k ] l '  ]2 '  1924|
3'405 knih.2.l]5 zábavíých' 725 poučných' 545 časopkú'. stav knihovniho
|óndu k |. 1. |925 . přibylo koupi 13 zábaYnýcb' 25 poučných knih' 7 časopisů;
daÍem s€ ziskalo . ] 0 zábavných' 9 po!čnich' vyřazeno bylo l 2 zábavných ' . suv
k 3l '  l2 '  l925:3'457 knih.2. l46 zábavných,759 poučných.552 časopisů.. stav
knihovniho fondu k l .  I '  1926 př ibylo koupi32 zábaYných,3 pouČnéknihy. 13
časopisú, daÍem. l l5 zábavnýcb' 8 poučnych, ztraceno 28 zábavnýcn, vyřazena
l zábavná' . slav k 3l' l2' 1926: 3'628 knih. 2,2ó4 zábavných' 770 poučných.
565 časopisů.

sTÁv ČrEN,íŘÚ, Po| nts FoNDÚ Á HoSPoDÁi|rNÍ v I,ETECH r92] . 26;

. Po.et čl€nářů:

. Poč€l rýpůjček:
' z toho bylo dč| nauéných
' Knihovna otevi€na rýdnů
- V týdnu kollkrát:
'Poplal€k za půJč' v haléiich

l.t

t923
464

t2.939
2.571

48

IO

1974
569

|0.ó34
1 . 5  r 8

l 0

t9zs
716

8-755

t0

t926
842

8 '55ó
.{82
4ó
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. PřÚen v korunách:
.Zbytck z minulého roku 2'467 '08 3'2a7 '93
.Př ispěvek od obce ó '000 7'000
. PřispěYek od jiných korporaci
.poplatky za pouŽit iknih 2'0]2,40 l '899'69
.Úrok z vlastnihojměni 98.. 214'71

t.36t,31 t. 't36,26
7.000 7.000

, 3.070
L120 ,40  1 .250 .10
278 ,1J  118 .92

' cclkoYý přÚ€m

. vydání:
. za knihy. časopisy

- Za vazby a opmYy knih
- spÍávnívý|ohy (svčt]o' otop,

poŠtovn., kanc' poplatky)
. odmčna knihovnikoYi
.odměna pomocným silám
. J iná vydáni
. Konečná poklad' botoYost

r0.5??,48 12.332,J19.759,90 13.175,28

3.124,06
918,96

412 , 51
400

l ó04
250

3.241.93

5.887,65
44J,-

1.200.t I
2.400
1.040

l 3 ó l . 3 7

1.403,84
419.

ó ló '80
2.000
L534

t.736.26

4_401.40
ó88']0

610,24
1.800
t . 854

50
3.805,34

. celkoré i]dání

. ČÍárna
.Časopisú tfloŽeno Gevue)

. Ko|jkÍátje v týdnu oteviena

. Ko|ik hodin po kaŽdé

t0.571,48 t2.332,33 9.759,90 r3.175,28

648
28 16 25

3 t - 23

8
30
6
3

Podivámeli se na výše uvedená sulislicliá data' zjistime' Že bčhem člyř |et
docházi t nárůíu čtenářů' kleři si však pů.i.llji méně knib' PiiÍůíek fondu je
velice nizký' nebýt daÍů, lze íici aŽ lr'iziýý'

^ co nejčtenějši spisovalelé v tumovskó knihovně v těchto letech? Zkuste
lipoYat. zájem byl o klasiky' K' v Rais' H' sicnkiewicz. K' K]ostermann, E'
zoh. A' JiÍásek, ]' H€ÍÍmann' o' d€ ]\4aupassant.

o kulturninr Životě a institucjcl] se můŽe ]e dočíSt i Y Prúvodci po Turnově
a oko|i z|' 1921 "Bahaíd khihaýtru, ýeici||,l ií1(i oÚ' zřízcnd na zák|adě z|iko.
na aobechích khihaýndch'Ih1íýěko iCý |! Sl|l\'iiý PakckihaÍií.1é' kdež j?ý i D1éý.
ské diýddla, palžhoné da.aýt i Na pildýuýulí kliýského biografu it|ýalidli'
sukloslul]lá b1ldoýa PÍo biagral I)očlle se sl ld ieŠlé le1a5 ýaýÍi n.! Triý]|icicl,.,'

v  Ioce Is '8 obe.  php|v '|á na tn ihovnu nadale 7 '000' .  Kc .asop|sI kuPo.
vala spoiite|na za 2 070. Kč ročnč. spořitclna věnovala i jubilejni dar pÍo kni.
hovnu ' |.000.' K.. Knihovni |ond toho|o Íotu dosáhl 4-000 svazků'

za prvni Íepub|iky ncmč|a tnihovna jediného prof€sioná|ního knihovnika'
Dobrovolným knihovnikem byl aŽ do íoku l 92 5 učn€l J osef Matějů' pomocným
knihovnikem Josef Maýn' V lelech l925 aŽ |9]9 byl knihovnikem spisovalcl
Jan Knob, kleď mělStátni knihovnickou zko!škl]. pomocným kÍjhovni*em byl
PaYel HaYlik' Do roku ] 925 se půjČova|o 2 x týdně a polé 4 x týdnč' YŽdy od 19
do 2 l  hodin.  Knihovna byja poíupnč umííčna v hote lu s lav ie,  pozděj ivhodněj i
v oiizenri budovy radnicc.
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V tčch dobách si tuÍnovská tnjhovna svoje Čtenáře tepÍve ziskává' A pÍávě
zde dosáhlJan Knob značných úspčchů diky syým mimoiádnýn předDok]adům'
Umě] přesvědčovat a bojovat pÍoti nedúvěie te kuliuie. Diky pÍopagaci knihov-
ny vzds!á poče! výpůjček i členářů. Pokm.ujici hospodářská kdze a zho*ujici
se poli1ická situacejeho úsi1i ovšem neusnadňovaIa'

od roku ] 939 by|o vše české potlačováno' Tato skuteč ost se neqhnula ani
tuÍnovské knihovně' výnosem z€ dne 14' bi €zna ]939' č 42/39.Iv/1, u]oŽilo
protektorátni Írinislerívo Ško]stvi a náÍodni osvěty vŠem český|n obecnim kni
hovnám Yyioučit ze sÚch fondú lit €ÍatuÍu pÍopagrlici myŠlcnky a program
komunismu, ale záměr byl Iikvidovat p|oýě yšechno demok|atické myšl€nj'
Mezl pÍvnimi byly z knihoYen vyiazovany knihy českých a slovcnských autoÍů.
kteiíse ve svych spisech stavě]iprotj |ašisnru. po nich piiŠla ta řadu liteÍatuÍa
pieloŽená z angliČliny, řancouzŠtiny' Íuíiny' TéŽ dcmokÍatičri aUtořj nčmečti'
Proto jiŽ na začátku nacistické okupacc mLlscla tUrnovská kÍihovna vyřadiL
mnoho knih ze svých |ondi' a hlavnc z pújČování. ]an Knob se v tomto Íoce své

v Tu|nově v této dobé pracoval okresni osvětový sbor. kl €Íý řidil a usměř
ňoval vzdělávaci Činnoý' piipÍavova1jeji pÍogramový p]án. vydáVa] pÍacovni
směrnice, peČoval o vzdě]áni pÍacovniků v kultuře. vedl evidenci vykonané
práce' Členy okÍesniho osvělovébo sbo.Ll byli Zdcněk J u n á, ieditel odbor
né Ško]y kam enáiské' D| '  Fefd inand Ro m p o Í I  l '  okrcsniškoln i  inspektor
v '  v , '  Bobus lav B ys t  rý 'odb'  učite l .  Jan B eÍan'  ied i le l  okÍesni  nemc
censké pojiŠťovny v' v Do větŠlch knihoven naŠ€ho kÍaje, tedy i do Turnova,
př iděI i lo  min iste61vo školýv ia národni  osvěty knihovnické úředniky.  PÍo t l ] r .
novskoL] knihovnu byl přidčlcn akt' ad.j' G' Elsnet, vedoucim knihovnikem se
ía1 V1adis]áv skopán'

V roce l940 se začiná projevova! tvrdá germanizace' něm€cký tlak na Čes.
kou národni kultuÍu' liteÍaluru, na divadlo, film' hudbu iÚtYarné uměni byl
velmi silný' odstraňovat Se muselo ýše. co piipominalo předYálečné s!átopÍáv.
ni poměÍy a vŠechno kuhuÍni snaŽeni, ktcré během války pieiNalo. muse]o mit
proněInecký cha|akteÍ'  Českýnárod h ledalnaděj 'a pos i]u h lavně v národnikuI
tr'ře, v české knize, hudbc. v umění. snad!Íávě proto ýoupaji za okupacel kni
lrovnč výpi'jčky a zvyšuje se počet členáiů Přitom zrovna v lomto roc€ byl
dopad na turnovskou knihovnu Zlý' Muse|a opustilsvé proíory v prizemí rad.
nice a odstěhovalse do bývalého hostince ''U ]el €na'' (dům Čp' ]35). kdc byly
proslory velice stisněné' (o něm byla ř €č v souvislosti se vzponrinkami na
návŠtěW J' K' Tyla v Tuínově v době ÚtiskU Bachova policejniho reŽimu o Yic
jak 100 let  d iíve '  .Vjz  str ,  7 ' )

Knlhovna měla v roce ] 940 ] '045 Čtenářů a I7'040 ÚpŮjček pii 6']25 sva7-
cich' Podle ýaiistiky múŽeme ziiýit. Že p.estoŽ€ piirůst€k knih n€by1 výra,ný. o
knihovnu bylvclký zájcm. coŽ ýidime z počtu členáiů ivýpůjČek'

NěmcckÓ okupáčni úřady nadále zle iádily v českých knihovnách' DoŠlo k
dalŠimu vyřazováni knih' z půjčováni musely být \]louČeny YŠ€chny spisy např'
slegionářskou tématikou. knihy demokÍatického a protinacislického charakteru'
knihy Spisovále]ú Židovského původu. knihy spisovatelú ze ýátir hitleroYskémLl
Německu nepřátelských, také samozřejmě spisy MasaÍykovy, s'isy se zminkou
o ČsR' Ponecháni bylijen staÍŠísvětovi klasikovÓ' Pokud byla povolována no!á
vydáni knih' náklad byl ihned Íozebrán, a dokonc€ cxistovalo něco jako černý
trh s oblibenými knihami. Plati]o se nejen v peněZich. alc i v natutáliich (např.
sád|em. Trávnjčkúv skvělý slovnjkjazyka Českého z r. 194l sc platil Iibrou ýzác



censura ocl]lol]]ila kultlrrni Život a vyprázdnila ÍegáIy knihov€n i přednáý
kové sály' v Tulnovč za vá1ky bylo má|o kulturnich vcČefů. a|e tinr vice \ThI€-
dáYala turnovská veřcjnost městskou knihovnu' VeIký význam měly za váIky
nmoýskě hldební ý?čt^ ' Hudba a kniha. kniha a hudba - obč Působilyjako bat
ám ná zÍnučcnou lidskou duŠi' obč posilovaly viÍu a nadcji.

Drubá svč(ová válka s sebou přincs|a íadu omezelri. picslo tnihovna y
TuÍnově Íadá|e plniIa své poslánj' v Íoce I94l nastoupil do tnihovny pan pro.
fesorJaroíav T in k l  a Důsobi|  jpo Íoce 1945'  Zíanrenal  p iínos pfo vni t řn i
adminislralivu I(nihovny Piepsalýare mistniseznamy' zavedlsc2nanr ztrát' pie.
psa l  tata 'og|/acn| za lndm) qa ' l |o j i '  p|o loŽe Jo(uJ by|y nsdni  pe-e1 '  Řa ' r r .
knih' hIavně nauČných, však n€zpracoval a uké systematicky netiidil.

Mčíská knihovna vTuÍnovč vfkazova|a lrvalý vzeíup výPůjčcr i náYštěvní
ků. v rocc |942 mč|a 7'404 navŠtčvniků' kterí si !rypůj.ili celkcnl 2]'222 knih'

v ku|ruÍnim ntsté'jakým Tumovjislčjc. neby|a knjlrovÍa sc slávnou tradici
bohuŽel ' d]ouho vhodnč U mistěna, .J en v ]elech l 9 l 9 aŽ l 945 sc stělrovala z mis(a
na nísto osnlkrátl ̂  lo ke koncj vá|ky nréla uŽ přes vŠeclrny potiŽe 6'500 svazků|

ř++
Po YitčZsIvi spojencú nad faš'stic*ým

Německem a po obnoven. Česroslovcn.
ska v.oce 1945 doŠlo k mnoha !'}razným
změÍám' Byla ziizcna inýiluce knihovnic.
kých inspektorů. jc j ichŽ úkolem by|o
poÍráhál.ozvoji knihoven v cclém okí€se'
TuÍnovský okresní národni výboÍ méI
šťaínou ruku. kdyŽ se pÍvÍim knihovnic.
kým inspekloÍem stal odboÍný učitcI
Bohuslav B y s t í ý' zk|lšcný češtiná.'
vynjkajici v pnici s knihou' dokázál Žáky
zhkával k Čelbě a jcho .tenářske bcscdy
byly tak zajimavé. Že nrěl mezi učiteli
náďedovniky' PiedvidaI Íozvoj knihovnic.
tYi v nové dobč a Zl.a| lim' Že Žiskal pii
z €nrn i  mis lnosr l  zruŠeného hol € lu
svoboda v Husové u|icipro knihovnu. půj.
čovnu' kanc€Iái. pozdčji iodd.lenj pro
m|ádez. V poschodich budo!]' naŠla svč
plos lory také | idová Škola unrčni .
Knihovna zde púsobiIa do Íotu l986'

Do koncc roku 1945 se knihovni fond
roztost lna 1 l '762 svazkú pÍo 720 čtcná iů
a 42'929 tipújčck'

Jal velký by|tchdy plal vedoucího kni
lovnika pana Tinlila a jaká byla situace v

uaď Rornn 3 ! | l r Í. Pnri k,inunAi

tuÍnovské knihovnč. s€ dovidáme z úr}ryku dopisu adrcsovaného panu.J'
HoráČkovi. kteÍi v Íoce l950 na lři léta vyířída1 B. Bystrého|

'odněna od r '  |946 l000' .  K mčsiČnč mi stači la na koUicn i  neb d iívejscm
byls i lným ku.ák €m, Kdybych by l jen lu3 i lv  Í '  4 l  s i tuac i  nebylbycb př i ja lpÍác i
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Rok ]945 přinesl osvobozeni naši vlasti a byl rokem velkyci nad€Ji' ťro knl.
hovnictvibyl kokem Wřed' UŽ ]' 2' 1946 byl pijja! dalšiknihovnik Karel P e.
c i n a' Absolvova| slální knihovnický kuÍs v Tieboni' Dn€ 8' čeÍvna 1946

|t'linisteBtvo školslYi a osYěly povolilo uspoiádal pilmo
\ TU'no 'ě |  \n lho\nick '  kuÍs Je| 'o \eden|m o) l  pové.
řen okresni knihovnický inspektoÍ Bohuslav Bystd/' V
kÍ€slirně chlapecké mčšťanské ško]y se Seš1o 56 kni.
hovniků z celé spádové oblasti, i z nejmenšich obci
Tumovska a Českodubska. l.lnihovnici se dověděli o

úkoleclr státni osvčtové práce, ojeji s1oŽce.lidoYém knihovnlctvi' o zákonech č.
430/ 19l9 a vlád. nař' č' 607/19l9' o oreanlzaci knibovny' o členán a knihovně,

v Íocc ]946 vypsala okresni osvětová rada Y Turnově so!Íéz ,,Bldoýdní ,ei
lepŠích knihoýen TÚnaýsko a Ceskadubska,' Podnínky soutěŽe byly zák]adního

a/ řádně ved€né seznamy] b/ Ťádně v€dené úiedni knihy| c/ l0% členářú z počtu
ob}"ýatei obcij d/ řádně lrplacené přispěvky obci.

okresni osvětová rada dolovalá tlÚo soutěŽ částkou 4'000,. Kčs obČané
Tumovs]G a ceskodubska věnovali na q,budováni knihoven v Íámci léto Soutě
Že 3]'989 Kčs a 80 knih' Z daÍovaných peněz byIy nakoupeny knihy' kteÍé byly
piidě1eny nej1epšim veřeÍ
ným obecnim knlhovnám'
Nejvice tak ziska1y např, kni.
hovny v turnovském obvo.
du: Bčlá '  Da| iměř ice,
Kacano\ry, Mašov, Modři'
šice' ohrazenice, Vesec .
(knihy za 750'' Kčs)' Dá]e
pak obec všeň - obdrŽela
knjhy v bodnotě 600, Kčs|
KlokoČ], Malý Ro]rozec'
Turnov - kni1ry za 500'. Kčsj
Lokluše' Přepeře, Vyskeř '
za 400, Kčs; o lešnice '
Rakousy- do Úše 300'. Kčs a státni doplňovací knihovna v Tufnově. knihy za
l'500 Kčs' C€ny by]y uděl€ny 69 knihovnám podle toho' jak se Y soutěŽi dle kÍi.
térii umisti1y.

A polom přiŠel rok l948' Přines] řadu radikálních změn' které se pÍojevjly
v politickém' ekonomickém, ku]tu.nim i občanSkém Životě nerybiraÚmi tlaky'
Politictá situace v Českos]ovensku ovlivňovala čjnnoý knihovny. Na sezna.
mech 'zakázaných autorú' sejen doplňoYala a měni]ajména aulorů ajejich dila
by]a na přikaz vyřázována' Radikálni změna politické situace ve společnosti
měni i poýavení knihoYen' ZaSe se kontrolova]a vhodnoslknih' znovu se pÍo.
váděly četné Íevize, ale vedle bÍakové literalury seznamy přikazují vyiazováni
hoono'nyc1 |1|h Jen pIo pohl i ([e posLoje je j ich aL 'oíu '  .eI i |  |o-nUlo dIk la lL
bylo stá]e oblíŽnějši'''

Jistým meznik€m československého knihovnic1vi byl l' sjezd Českýc]r a s]o
venských knihovniků' Projednával se zdc návÍlr nového knihovnického zákona'
Teflto zákon měl být. podle pÍoklamaci zákládnou spoluptáce knihov€n růz.
nébo zaměřeni, mělzatučit čtenářúm moŽnos! si p.ostředniclvim své knihovny
vypůjčit 1iLeÍaturu z knihovnyjiné. pro něj nedostupné' Prosazovala sc zde polie'
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ba lrustoty k]rihovnické sitě, účelná specializace a dělba práce mezi knihovnami
a samostatné vzdě]áni profesionálnich pracovnÍků' VčlŠina záměÍů postihla
potřeby kniioven. Ínnohojich bylo realizováno, ovšem ne tak rychle a v inten.
cich, jak si mnozj účastnici sjezdu piedstavoYali' Vydáni plojednaného zákona
se totiŽ připravovalo ještě dalšich l0 let' V té době byly předpok|ady pro rozvoj
součinnosti veřejných kÍihoven rytvořenim liistupňové sitě'knihovny místni,
okesni a krajské'

V 50' letecb se taképřešlo k realizaci melodické pomociokÍesnicb knihoven
njŽe oryanizovaným knihovnám' Ministerstvo informaci a osvěty Yyhlásilo 7'
listopadu i950 dlouhodobou, samozřejně Úrazně idcologicky oÍientoYanou'
ceIo5lálnI soLlel pod na7vem''8|d,l]|,,", zor,oi tido\ox /./'r/'oý,'l, ] LkoIem lélo
soutěŽe podle jejich iniciátoÍů by]o napomálrat' aby co nejvice lidoÚch kniho'
ven dosáhlo úrovně aašich nejlcpšich knihoven noYého.!j' socialistického typu'
soutěŽ měla předem stanovená přesná pÍavidla, byly \ryh]ášeny tři kaleeoÍie kni'
hoven a kaŽdá kategorie Ínusela dodrŽet přesný soubor knib. činnost knihovny
byla laké v}mezena a dúleŽitá byla i spolupráce s osvěloÚmj besedami'

H]avni hlediska SoutěŽe byla:

b/ činnost knihovny
c/ spo]upráce s osvětovými besedami
d/ umistěnikÍihovny

stále vice byl ovšem atcentován rozměr politický'
V obsahu knihovny byl přesný seznam knih' kt€ré knihovna m u s e l a mit

Ye fondu' aby se moh]a zučastnit soutěŽe' Takto organizované á koncipované
soutěŽe se mohla ovŠeÍn zúčastnit kaŽdá veřej.á obecni a městská knihovna,
kteÍá se přihlásila u přislušného okÍesniho náÍodniho Yýboru' Hodnotila se vŽdy
činnost knihovny za celý uplynulý rok' Hodnoceni proYádě]y okresni' krajské a
úýředni soutěŽni komise'

PoČínaje 50. lety se knitlovna v Turnově začala p.ofesiona]izovat. Roýl
počet knih' čtenářú i p]ácených zaměstnancú knihovny' TuÍnovská knihovna v
Í- l950 měla 984 čtenářů, 75'670!'půjČet a l3'374 svazků'

I/prosinci roku |95o 01. |2.l950) vydalo MinisterslYo informaci a osYě.
ty směrnici o zřizení jednotné sítě ]idoÚcb
knihoven řizené státem' Ta nařizovala zřidit
v mistec]r ok.esnicb náÍodnichvýborů okres.
ni knihovny' Na zák]adč |éto směÍnice se v
roce 195l měni městská knihovna na okres-
ni' od roku l95] mělá kÍihovna ýatut
okÍesní lidové knibovny (oLK)' KÍomě
íunkce okÍesni plnila rovněŽ íunkci knihov
ny městské. okresnjm knihonickým inspek.
t oÍem j e  jmenován  J aÍom iÍ  Ho r áček '
obětayý osvětový pracoYnik a později i
Úborný spolupracoYnik okesni lidoyé kni.
hovny v Turnově'

vedením okresni knihovny v Turnově
byl povčřcn od l ,4 '  195] pan Karel A l1,
zaměstnanec okesniho náÍodnjho Úboru Y Pn IBo t  tmn tn  Ho td i t k .
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Turnově' kde Yedl jako záíupcc ol(reslrjho knihov.
nickébo insp€ktoÍa do!Iňovací oddě|eni pÍo vesnické
kn' l |o\n) '  Zd ieho pJ\oben'  L]os|o k río|es iona|7ac i
knihovny' kleÍá se také sra|n nrelodicklm ccnlÍem
pÍo ob€cni knihovny turnoyského okresu. Karcl Alt
byl pÍotuÍnovskéknihovnictvi nesporíým pijnosem.
Pro knihovnu jej získal jeíě knihovnický insPchor
Bohuslav Bystď' Vedouci okrcsni lidov. knihovny'
pozdčji ř €ditel vzorné městské kÍihovny v Turnov.'
A|I v této funkcisetÍval plných 25 let'

Ncjd ůlcŽÍčjši praci pÍo začáteli byla rcorganizacc
knihovn!' Knihovna byla pies lelni nrčsicc uzavicna
a stčhovala se kdncelái. rozsiiilo se slladištč linih'
PÍacovnici knihovny zřidili samoýa1né oddčlcni Plo
rIade' '  $bero!ry íe ld|< no\)nr j  ln lhanr l  r ' lo  dospé.

le cLendie.  Tabal i l .  5.000 Inrh.  P i  rcto f -ac i  lm
zdaÍma pomoh]a zaba] i1 3 '500 kn]h pani  F,
wenzelová.  pÍoicsorka hudby'  začalo se s budovánim čtenářského jm €nného
katalogu' By]o zřizeno oddě|eni pro Iidovou lvořjvost' To obsahovalo znaČné
mnoŽstv i  d ivadeln ich her.  lou lkových hct  a knih o d ivadle a mělo s]ouŽi l  d iva '
delnim krouŽkům a souborúÍn lidové tvolivosli' Bv1o ziizeno odděIeni ruské
li!eratury v originá1e.

Jaká by]a s i tuace v knihoYně v roce |95l 'semŮŽcmcdovědětzdotazniko '
vého Šetieni' kt€ré vTplňoval nový v€douci knihovny pan AIt' Vjebo zpráYč také

"Xnihovn'l 
jscm přelza| r takoún slall|' žc js.n ji nusi| ce|ou dě|at znoll|.

Ntistni seznÍny sc neda| lib€c po!Žil, kni|!' klcló sc ztnlily n€b brŤ l]Ťazenr'
ícbt"|!' odcpsáí!' a je,iich blalTi lislkt bt! Ý kaíolecc a listF mYÍh kni|' c|lÚěLť.
Roztiidéni nručíó |ileratu|.l. br|o rovněŽ íatné. UlŮdoni| jsem si' Že okres |idorá
knihoná bude rlch|e Yzrůslat á ic je lcd} licba za|oŽit nolÍ modé.ni $stóm lřidčÍi.
soznany jsou dosud ve|kou Mdou kÍiholtly' ele . bohuŽel . nikdo nechápe jejich dtÍe
Žitoý á přáce } knihovnč jc porAŽo}ána 7á podřadnou. M\Y po mnoha urgencích
nej€Yi zájem' jak Íapravit kuliurní ostudu T rnorá le véci odd.leni pro nllád€Ž'''

ok|esni  kn ihoYna z iska la v 1éto dobč mnolrem větŠif inančnl prost iedky.
aI €  také ipovinnost  p €čovat o nr iýni  l idové knihoýny ý obc ich okresu.  Z
okr € sn iho náÍodni-
ho výboru pievzala
doplňovac ioddčleni
pÍo lyto kn'bovny s
2500 svazky.  Od
télo doby zazname-
nává knihovna Íych.
lý rozvoj. Ten je

Podminěn zvýšenim
počlu pÍacovníků a
Íychlým obohacová.
n im knihovniho
fondu značnými
náxupy a dary
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KÍihovna se kíomě pŮjČovni činnosti slarala o poiádáničlenátských besed,
Íozhlasových re|ací. výslaY, nástěnných novin' zpÍáv Y tisku' Provoz knihovny
byl celodenni. Velmi brzy se ukázalo' uŽ se Yznikenl okresní lidové kíihovny
(tedy jiŽ v rcce | 95 l )' Že misln oýi vyhrazené kn ihovně v budově po bývaléÍn
hotelu jsou ncvyhovujjci a zcela nedoslačující.

Rok ]95l však laké' bohuŽel' jiŽ plné vykazuje většjnu rypických znaků 50'
let' pÍo něž sc jiŽ v předchozich lřcch lclech qtvář€|y Podminky' Je Ždúrazň}
ván Yýznan kolel(tivni pÍác€' prosazuji se socialistické motivy. soutčžcni' V kni
hovnách je souíavně potiÍána tzv' ku|(uía úniková' klc.á .odvádi č|ověka od
socialislického myš|enía lim brzdíjeho vývoj'.' PÍověÍb a ryiazovániliteraluÍy
pÍotikomunislické. I€8ionáiské a tzv' ''brakové'' se nevyhnuly ani okÍesni kni.
hoYně v Turnovč'

Vyřazené stari noviny' časopisy a knihy byly předány do okíesnjho muzea
.e\|e||o ru lc  \  ' ]Urnote 

a PodleťcJskeho muleb l .a .o||r} s\ě||e \  .es\en
Dubě' Po pÍověÍkách knihovnich fondů by|y z,jiŠ1ěny ve]ké nedoslatky v někte.
íých druzich naučné |i(cratuÍy a objevila sc mimoiádná absence knih pro mlá.
deŽ- PÍo(o knihovna píikÍočjla k syýenlatickému dop|ňováni svých fondů s pň.
h|édnutim k ánléÍu co n€jdřivc vybudovat ve|ké odděleni p.o mlád€Ž N pro
potřeby škol' Také na TuÍnovsku celookíesni akci v roce |95l bylo vyh|ášeni
ankely ''Jirásck ajeho di|o"' Turnovská knihovna se dostala mezi líi n€j|epši kni
hovny tehdejšiho LibeÍeckého kÍaje a byla i finančně ohodnoc€na'

PřiokÍ€sniknihovně zaČal také pracovat krouŽek Č!enáiů. ktcÍý svým nákla'
dem zařidilzáÍivkové osvčtleni' JeŠtě začátkem roku l95l měla knihovna ncdo.
staieČné vybaYeni nábytkem' Proto byla přednostně rybavena pťÚčovna pÍo
dospělé' a 10 i Íc8istraturami, které znásobily pohotovost sluŽby člcnáiúm.

Prostředkem Žádané politizace činnosti knihoven sc měIa ýát akce
"Budujeme vzornou |idovou knihovnu''' které však bylo možno vyuŽil i pÍaktic'
ky pÍo zlepšeni prostř €di i činnost vzdělávacj a kultuÍnj. To dop|ňuji lalo statis
tická čis|a za rok |95l: Knihovni fond obsahova| 13'848 svazků. doplňovaci
odděIeni .2 ' l00 svazkú' ] '224 čt6nářů s ivypújči lo 74-077 knih '

Běh€m Íoku l952 docházi k peÍsonálnim zmčnám' Na Ylastni Žádost odchá.
/ l  pdn J T ink l '  pro|esoí \  \  leho nr is to by|o obsdleno pan| ŠlČran|ovou a
Hájkovou. okresni knihovně přibývaji poboČky v Mašově. Da|in1ěřicich a v
nemocnicj' veřejná čitárfla sidli proti radnici a je otevřena kaŽdi odpoledne'
okresni knihovna zavádi čtenářské legitimac€' Půjčo\Ťí poplatek činil 50'. Kčs
pÍo dospělé' dělcm a mládeŽi se půjčovalo zdaíma' Půjčovni syíém by| sáčk(}
Ú. KaŽdá kniha by|a opatiena kniŽnim lis(kem. za svou pn{cj obdÍŽela okÍesni
knihovna v TuÍnově lznáni okÍesniho náÍodniho vÝboÍu v Turnově a zvláštni
odměnu na nákup knih ve ýisi 500'' Kčs.

Zároveň se zlTšovánim knihovního fondu a propa8aci' kteÍá sc íala nedit
nou součásti pÍáce knihovny, vzřůstal izájem ob)aatel měsla o ďuŽby kni-
hovny' stoupaI i počel čtenářů a výpůjček' v půjčovně Pro dospěIé se staly
pÍavtdlem povinné tématické půj.ovni výstaYky naučné literatury k státnim a
politickým událoíem' aI€ také knih z přiÍodovědných, technických' umělec
kých' společenských a jiných oboÍú. Tyto výstavky značně piispílaly k zqšG
vánizájmu čtenářů o naučnou liteÍaluru; však se to také pÍojevovalo na zvy.
Šujicich s€ poč(cch' kt€Íé dosahovaly iviceják třc(iny Úpůjček v celém oddě

JiŽ v rocc l953 ziskává okÍesni knihovna č€stné uznáni KÍajského národni
ho výbořu a zvláštni odměnu ve výšió00'. KČs v soutěŽi '' Bndlljel,lc ý,o au lido.
ýau kfiiha|in ,, odn]ěna byla ryuŽÍa opět na nákup knih' v čitárné na Íáméstí
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je denně k dispozici zájemcům 20 titulů novin a časopisú. Úspěšná začala být
spolupÍáce s tumovskými Školami' Přesto lÍvale neřeŠeným problémeÍn je stále
n€vhodné umístěni knihovny'

V dalšich lelech sc jntenzivně pÍacuje na télnatickém řazeni nauČné litemtu.
ry' By]a rozliídčna do ]4 základ-
nich skupin, kteÍé se opět dělily
na podskupiny. Knihy byly pro
Íychlou oÍjentac i  zak ládány v
reeá|ech d l €  s ignatUr i  abecedni
označcni udáYa1o térnalické roz'
děleni' Napi' A = donáci spisova.
telé, B = cizi spisovatelé' P = po1i
tika. T = lechnika. Pi. - přirodo.
věda. o = divade|ni hry, ] =jazy-
kovčda, U = kuchaiky, x = sport,
Z= ccstopisy '  ]  -  básnč. D = děi l
n! .  K = Umen| (a podobně).  Toto
iénatické |ozdělcni bylo jeŠté tii
d.no u někte.ých skupin na pod.
třidy' napi' K - má|iřstvj. erafika'
K/i a.chit €klura. K/2 sochař
ývi' K/3 iotog.a|ováni, fologra
Í]cké publlkace, K/4 hudebníci'
K/5 - umčni všeob€cně' . Toto
řazeni !rakticky odolalo Zubtl
.asu a zůíalo v pouŽiváni áŽ do
d€Yadcsátých let'

SoLttěŽ, 'Budujeme vzoÍnou
lIdovou knihovnu' se zaméío\ala o. úkld^. Ífolrí krh.fulle \indu 1 kh!\dši olq
nejen na počet svazků nauČÍ:lé)l|e. 10|ótthrifu'
ratr'ry v knjhovně' a1c i na]eji oběh mezi čtenáii. PÍo ně by]y tcdt zp.acovány a
zavcdeny k a !a lo g y,  Nejpne kata logjmenný. pozděj lnázvovy a pos léze i
systematický a tematicky. ten zřidi|a lurnovská knihovnajako pÍvniv kráji'

v  okresniknihovně by1yvšechny l l ]avnl  pÍác €  skončeny v I '  1955'  PÍacovnic j
knihovny tak mohli začit pomáhat knihovnáÍn vesnickým' PiipÍavovaIi škol€ni
knihovnjkú, obstaÍávali tiskopisy' rydávali metodlcké ]isty. radjlj i pomáhali s
kata logizac i .

Knihovna alc přes vŠechny své úspěchy nadále pracujc ve velmi nevhodných
pÍoýoÍách' BohUŽ€]' pics všechny uÍg€nce a p|osby se Y tornto snrě|u s]tuace
n€lepši, Přitom počet ku]turně výclloYných akci, poiádanych oLK' nelstá]e
rosle' Jejiclr remalický okruhje vc1mišiÍoký: od bcsed o Iite|atuie Čise spisova
teliaŽ po poiády hudebni, bes€dy motivované různým i výročnni n€bo akcc vzdě
1avaci (ovocnářstvi' ÚtvaÍnÓ umění,.egionálni osobnoíi, cestopisy)'

on aoKu tcss PŘEŠu 1KRESNÍ KNIH,|/N) K Noyrj I\RýIE
PR,íCE sL ČrENiŘEM.

Zača]a poiádat literáÍní autokaÍové zájezdy do mkt. kde Žili a tvoiili naši
piedni spIsoVate1é' Zájezdy byly!ečlivč piipfavovány a zpestřeny UkázkamiZ dč|
Íla mlstě děje,lakŽe sejednalo o vel ihodllotné lileráÍnč histotické exkurze,
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V roc€ ]956 by]a okresni
knihovna navrŽena na uznáni
ministerstva škoklvi a kulluíy'
Při proYč.ce vŠak pracoynlcl
millisle6tva konýatovall, Že
vzbledcm k nevyhovujícímu a
stisněnéÍru umistěni nemá kni
hovna moŽnoí da]Šibo rozvo.
je. Dá]e by]o \rytýkáno, Že ,ý
prÓpagúci pali|ické lilerahlŮ je
Íieha' ob). khihe|ýn! ýíce zesí|ila
o|obní dqiÍaci nubi.ln|llítn ýhod

,,oLK TuÍnov má uznánj KNV
státni znáni minislerstva kul.
luty. kteró by z knlhovnyučlni'
lo knihovnu hodnou pozornos
ti ostatnjch oLK, moblo by
vésti tyto knihovny k nespmv
né představě o útovni vyŽna.
menané knihovny a nebyio b}
pro ně pobídkou k zýišenému
úsi l i ,  pÍoloŽe oLK TuÍnoY
přes něktcÍó velmidobré Úseky
v práci ncsplňuje jako celek
poŽadavky, na \ryznamenanou
knihovnu kladené' Proto nedo
poručujeme. aby knjlrovně
bylo udčleno čeýné uznáni
MK.'(r?)

n).ch Po:ilick]|d1 repand'í a bnŽÚ d |íceý\lžíÝ1l(l r.,l|aýo]1i oýnnh|í d nre.ntnadní
silulci ke sprúýnéh1, ýel1dlí čtenliře Ponocí pali|ické lilera|Ú!,', záyaŽnýfi nedo.
statkenr knihovny je''' ,',e./rýi dfu|cllhě Praýedend očiý0,,á/,l ostahí .nrnost
knihovny však byla hodnocena na výbornou' Piesto konečné rcsunlé zn i zápornč]

íni!:n h ?o|ulýóllí ' Áii l9'i

Íqn\|íti I hnhr t^Lik rfi^i Šňnka, ,|irěh! 'ŠňD*u'
srú|kť | |' 19j7 (y,lrú ltdlild F,Bt J. |iIdr|a' ,a ieho
,n|'l'i ' adýq! d4fuDilAj flqlii xďú yik')

Paa ranrt Lqr^k' K1 Y)
lý hla,núr innidhan qajdtŤ

ln,}I ýúi :1 h^hiii n knhin!

Tlak na politickou a ideologickou Činnoý knihoven se dálc ýupňuje, Besedy
maj í bý! zaměřeny lrlavnč nasovětskou literatu|u, pie
devšim pak s budolatelskou tématikou (Jak se ka|i|a
oce|, Rozrušcná země), na ateisticko! a zemédělskou
témáliku' Kjihovna se vĚak logicky snaŽi|d zajistit
besedy piedeYŠ]m s těmi českými spisovatcli, o kteÍé
Čtenáii mělizájem. Tak Turnov v těch leleclr naYŠtivil
F' Kubka, F' KoŽik' A' Brana|d. .J. GlazaÍová, M'
Kundera' o' KryŠto|ek. K' NoYy. K' Laza|oYá' A' M'
T i lschová,  K ' .J '  Beneš'  M. HanuŠ, v '  Kapl ický,  M'
Krlbátová a daiŠi' Někleřiz nich i opakovaně,

Přibývá j dobrovolných spolupracoYniků knihov
ny. kteři sc iniciativnč zapojili do lYorby llie.árních
pořadů k regionálnnn !ématůnl. Je lieba jmenoval
předevŠim pana profeso.d,J. H o Í á č k a, pani pro'
f e s o | k u  J '  J i s k r o v o u  ( . o z '  R e i n h a Í l o v o u )  a  p .

a bylo jl uděleno zcela zaslouŽenč' A!Šak celo.
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p r o f e s o r a  L '  K a d á v u . T i  l o t i Ž
komponované poiady ncjen vylvá
řeli, ale takéje nastudovali s€ sÚmi
ncjlcpšimi Žáky. se souboÍem při
tchdejši dvanáctileté středni škole'
sc stuoenu ĎE,Ď neDo ve spo uoíac|
Se čIeny recitačniho krouŽku státni
banky a sloiilelny v Tu.novč' Tylo
nadšené Skupiny milovniků prózy i
poezie íozŠiiova1y obzory neien
T Ínovskýnr. a|e zajjŽděli i do Yes-
nických knihoYen, aby zde oŽivili
vzpominky na národni l robuzenina TuÍnovsku'  na bojovnóho noviná ie a I i te-
Íá1a KaÍ]a Hav|ička BoÍovského. na selské bouře na,ruÍnovsku a iadU dá|šich'

Ve spolupÍáci obzvlášlč s profesoÍem Lad]slavem Kadavou pořádala okresni
kni]rovna !Ío své Čtenáíc !'efuirní .djez.lf UčaŠt-lici |ak měIi moŽnost poznat
| ' í a  K ' s \ é | i e  B ' \ c a . v \ .  A  | | . | ' I b  K ' . a p I a  K '  V '  R d i " e .  |  '  Š í d n  . d .  \ , 1 '
Kubálové, K, H, ]\4áchy, M. Majerové' K' J' Efuena a dalších' Touto |o.mou byli
lileÍárně školeni knihovnici Yesnjckých knihoven. pro které byl kaŽdoÍočně
pořádán str'dijni záiezd. Ty se těŠily zvláŠtni oblibě ÚČaýniků' Ajak běŽe| čas, za
několjk let pozdčjijsem pakjednou n.astniky Školila uŽ lakéjá'

okÍesniknihovna za.alarydáYat i zajimavÓ publikace a oŽivj1a tak tÍadici,jiŽ
uŽ dávflo zarcčal Karel Kinsky' Autorem vělíny z nich byl opět p|o|esoÍ L
Kadava' Piipome'ime si alesloň nckteré ..Ku]turni ka]endái Tlrnovska '
..valdŠtejn.., ..HÍubá ská|a'., o nové foÍmě pÍáce se Čtenářem v Turnově plo
ýiednictvim IÍcrá.nich zájezdů iniormova] rozh1as a tel €YIZe'

2.1

Pra 2peýření u|.idí], asabní ýzpÓ,1Úlkl na húit pDní knihaýniúj ..Iiezd B|lo
,1i lenkftll okolo 5 !e|. Trasa ýilelu |eL]la pie! HaýíČkŮý Brod se zdýtiykol ý
HaŠkaýě Lipnici. .]ú 1all tefub blld s n1dn1kou 'idka heiflladŠí Lič(lýnice |ileh o|e|
s h|ús]nl |roubl I|isÍ cob! ýedoIcí zájezd se snaŽil !Íekřikov(1| řeý nakýL
s!s|éD1er1 ',ýlew ýidí1e' ýp|dýo Iidí|e,,' it|/.or,1o|,{ll zlič!s|t|éné' (HLisnú talbo ý
danétl1 případě b),k! casi iako n1ikfu.|on ýe slarŠíln ý),diní )

Kd!"Ž se přiblíŽil cí| nušíces^ . Haý|íčkliý Bnl1, někalik lidí se ch|člo proií| po
n!ěýě, J.i o|še,1 lŽ , a bb||s|l ^,..1aú s|edoýa|a' k|1e bfu1e néiaká clkn ld se
zh1|z|il1ka1l' Ji . b)lu!. u hl1ed na ndn1ěýí |ol1Órlojeú s koýlirceJ|1 TIk iýÚe se s
Dn]nkou do |é ch|adiýé L|abrol) plslib, že iýne zapan1něb ýedaýal čd'' |c ! sliš
DuID1i]1kl M,ě Ía Íehdf b]'k) ieŠÍě do'| Íi|k Ab ]:ťJeL|.h,iýne |unl |enan| ,^' Za
hthnisc do c||k rn| nahrnuh ýút.] paloýúú aúoblýl' Nikda ]}?sptchal' kd,di si
říkal: Kdrž |! sedí paní Áha|.i s dterol' 1ak pabuIl,n 1ak,' ý,šdk bcz tlich s,? ýejlú
neadiede' Ale ch)ba hi|b,!Je]a se' Zulí]n 0 ,1\ ý ýjich]1i slaýnč poc|t|l|t1.^\tli na
Iedo\,ch .lob|oÍá(h' zb)lek au|1blstl b| ]dž ý LÚ,1ni a hÚá t,a hnd]T!|íllek, po1.
řičnč razl(ldčn a hrubě zkknn.in !'ou ne|oslun1au ndhko||, ká\ ninil |).|reýol,
JenŽe.efl'jak pruýi lidc,|,!i ],arulroý' |r)usí na Fdnu hnn1afu Hral1 b'|1 z |e(l|nic.
k)jch dl]ýod|i zdýřen)j!Za rh|jlkl b)lau|obu' z^? ,p.ilk).a uŽ bi1e ýšnlnj ýéděL'
že ie z|e' Z aúoblýl ý)sÍřelil ýeliÍel iedhÍk,, h1ůi atec' a ld.lil nd,1 příýÚu ýo|ii
lekci Pes b,|ehkř.i| ad n.is kůrk, neýzal' A z,tzlún? RdzeD1nók12haikla | ústccl|'
Ceýa Ía/ed), b).Jd skl|ečně s í 1t .l i'jn i,.lkspa]i pro n!1e A nek, a N|řebé doc]]|il.
noýi, |/Žd)l'id tfun |ehd| |ak) !Íl|davala' k|erá anrlú1d k nei|epŠí ýakilkoýd,
kakaoýd neba oříŠkovj| Á sc nlnoÚ vic než pahýiúl účaýníků ýýktr Tak, pančÍ.
níťi' ýzpon1el]|e! K|etd b)la nei|epší? yanilkoýá' kakdoýd keba oiíŠko|d?

|iÍ]lj ' ih,rnlgji)'



Vc výVoji vcřejných knjhoven by] důlcŽitý Íok I959' Dne 9' ČeÍvence 1959
b ) ' ) J J n  l a k o n . '  5 J / | a 5 q  o  j ť d n o t n d  s u u Ý a t e  I n i h U l ť n '  l  n j c J r  I n ' n o \ r o ' I
jednohé Soustavy by|a stanovena státniknihovna v Ptaze' By]a ziizena rok prcd
vydánim drulrélro knihovnického zákona' Vznik]a StoučeniÍn UniveÍzitní kJri-
hovny.  Národni  kn ibovnr.  s lovanskÓ knihovny.  Úý iedni  ckononr ické kI ihovny
a Uýiedniho vědecko'metodického kablnetu knihovnictv i '  V zákonu.]sou cha
rakte| izovány úkoly,  pos lán i  á  pÍá!á knihoven rúzných dIUhů. úkoly stá ln i  kn i

KNIH0\iNY V TLIIINOY!]

hovny ČR jako ústiedni
knihovny jednotné sou.
ýavy' samostatný para.
gra| jc včnován Siti kni
hoven'  kte|é se sta ly
zák]aden], tvoijly neÍoz.
sáh1elŠi siť] dŮ1eŽÍé by]y
i  kn ihovny okresnia kra i
ské, k le|é se ía|y st řcd is
ky metodické, bibIio8ra.
ílckč. inÍbrn]áčni á mczi
knihoVni výpújČni sluŽby
pro vŠechny knihovny.

Navic víotrp i lo v
p latnos l  nové Územně
spÍá!ni uspořádáni íátu'
TuÍnoy ztratil sidlo okÍe
su, a proto rok 1960 se
sta1i  pÍo tuÍnovskou kni
hoýnu rokem velkých
změn. Knihovni  |ond
diky dotacim sice neusta.
|c vz.ůýá. ale cl]ybi trya
le vbodné pÍosloÍy' a tak
se nrusi lliazovat knrhy,
kleÉ nebyly pújČeny několik let' RuŠi se doplňovaci oddč]cni a jcho knihy se
poýupuji do zák]adnich londů vesnických knihoven' Na půduje odstchována i
část cizojazyČné liteÍaluÍy, protoŽeji uŽ neni kam umisllt' v lčnrŽc Íocc koneč
ně knilrovna ziskala včLŠi samostatnou nristnost ve ll' poschodj hudebni Školy'
kde mohla ziidit odděleni pÍo nládeŽ' By1o vybaveno novýn]i rcgály. kicsly a
záiivkovým osvětleninl'

Do knilroYny se lr]ási dalŠi dobrovo]ni pÍ8covnici. ktcii působi na úseku
ochíany knibovnich fondů' Jnrenovala bych aspoň pdni  učiteIku Mal i i
KniŽkovou a majoÍa oskaÍa G o]díeina. oba .iiŽ v d ůc|rod u T] pon] áhali pii bale-
ni a značkováni knjh' Knihy se v tom čase začinaly balit do ige]ilu

Rok |960 piinesl turnovské knihoYně nejyyŠši uznáni v soul.Ži ''BUdLÚeme

vzornou lidovou knihovnu ' By]ji dokoncc pÍopiljčen šlit s označenim vzo|ná
Iidová knihovna'' jako odměnu ziskáYá knihovna 2'000.. Kčs na nákup knih'
Vlivem úz€nni reo.ganizace sc Lu.novská knjhovna znovu dostává do kategoÍi€
mé:|.| ' (  'ní||ucc '  | 'n '  I i | ' (  JU.  | ' . / |  | '  rek le )  |n |eÁona.nIm píe ' l In i rn '  fuo(|n1
oÍgánom Se pro ýzornou měslskou knihoYnu s!ává nl.stský náÍodni vyboí
Metodickyje řizena okÍesní knihovnou v semilcc]r' novém sidlc okresu' Dě]e se
tak v roce,  najehoŽ konci  turnovská kn ' l rovna S|av i  l40 '  ýýroči svého vznikul
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Zndin) |o,?\oj  mě'|d v iede.;Iy.|  |e 'ech pÍác.\  l '1||o\1.  C|tc 'ne o\||\ru '
jc. Zvyšuje se počet obyvat€l, pÍotoŽe vzniká velké nové sidliŠ1ě v TurnoYě ll'
Knihovna Íeagu]e odpovidajicími kÍihovnickými sluŽbami' Její |ozvoj j € však
ideologicky stÍiktnč řizen ..v socialistickém duchu'' pod dohledem ov Ksc
vzrúý knihovniho londu má negátiýni nlb v pokru.ujjcim vyiazováni mnoha
knih''n€socialistických aulorů'''

PřiVzorné m ě s ! s k é knihovně v Turnově píacujc dvaÍáctičlenná kni.
hovni rada' Pieds€dou sc stal B. Byslrý, býva1ý okresni knihoYnický inspektoÍ.
jcdÍatelem pan Pokorný' Knihovni Íada bylá nápomocna pÍi pÍopagaci knihoY.
ny, ziskáváni Čt€nářů a finánčnich prostředkú' přizajišťoyáni kultuÍnich pořadů.
pořádaných turnovskou knihovnou' V knihovní Íadějsou zainteÍcsováni Žáíup
cijednorljvých škoI a dva zástupcičlenárú' Turnovská knihovna se nadáIc snaŽi
o propagaci téŽ |oÍnou pub|ikačni činnosli' Z pera pÍofesora Kadavy vycházi''Maloskalsko', pÍo|esor Ho.áček připrdvi1 k rydáni 

..Turnovsko v Úsvi1u dělnic.

Ztráta okresu pro TuÍnovsko vŠak způsobila i lLlrnovské knihovně .adu ome.
zeni.jak personálnich, tak finančnicb' v Íoce ] 96] činiI přispěYek od Městského
národniho výboÍu v T rnově pouhých 7.000'' Kčs' coŽ byl Úrazný krok zpčt,

Dne 25' čeÍvna 1963 ministeNtvo školslYi a kultury }TdáYá v}h]áŠku č, 5l
Sb., v ni konkretizuje části druhélro knihovn]ckého zákona' Jsou v ní obsaŽena
obecná uýánoveni o evidenci knihoven j €dnotné soustavy, o nreziknilovni
výpÍ'jČni sluŽbě a o přcdnoýnim právu knihoven pii ziskáYáni literatury a časo
pisů'

NeutčŠená situace lu.novské knihovny obzvláŠtě vj€jim umistěnia financo
Yáni je pÍojednávána i knihoYni radou' Cituji ze zápisu knihovni rady' konané
dnc 25'  února ]964'

,.Finánčniprostředky na Činnost knihovny budou letos omezeny, iakze bude
ú.e]no nakupovat méně knih a nepořádat lolik piednáŠek' kteÍéjsou vŽdy ve|mi
pasivní finančně' návŠtě\ry jsou Jlnak velmi pěkné' Knihovni Íada vŠak pevně
věři, Že povinný poplatek na knihovnu bude vyplacen nezkráceně.''

Městská knihovna ÍozšiiiIa svou činnost také na půjčovnu v Pc]ešanech a
k]ub důchodců' Novou předsedkyni knihovni rady sc s!áýá pani HájkoYá, prolo'
'c  p.r  By ' l | )  poddta re/:gndci\ , /1|eJeÍÍ l '  /J\d lne neroc '

KÍitická situace nastala v oddě]eni p.o m|ádeŽ' protoŽe zde zatéká stieclrou
i stÍopem' ZapoČalo se ledy s Íekonďrukci budo!/. oddéleni pÍo m]ádcŽ muse
]o být uzavieno vedeni kníhovny marnč poŽáduje náhÍadní pÍoslory. Po d]ou'
hýchjednánich odboÍ Školývi okresnlho národniho výboÍu v semilech souhla.
sit se zapŮjčenim sálu Domu osvěty' kleÚ byl uzavřen RoVnčŽ se proiednávala
neutěŠ€ná situace v umistěni městské knihovny' By]o na!.hováno. aby se kni'
hovna přeýěhovala do Modté hyězdy, tento zámčr však knihovni rada zejména
kvůli zchátralému staw i lodmáčcni toboto objektu neschválila'

Při jednání kn ihovni rady navrhuje ředitelknihovny KaÍel Al1. aby u př'leŽi'
toýi 150' výÍoči zaloŽení byla knihovna přejmenována na Městskou knihovnu
AnloniÍa MarkavTumoyé' Reakce liilomných byla nejednotná' Nejvice s€ přL
pominalo' Že jiŽ existuje Divadelni spo]ek A' Marek. mčl prý by se k tomllo
téma|u qjádiit nadiizený oryán..' Bylojasné, jaká bude odpověd. Na známých
mistecb zaiehta] úiedni šiml d ']epohodlná, avŠak podnětná myšlenka tim byla

2í



V Íoc€ |970
však došlo jeŠ|ě
k jedné vjznam.
né udáIos l i .  v
listopadu bylo

odděleni ve
DYořákově u|ici
v domě. kde
dnes sÍd| i
ChÍáněná krajin.
ná oblast C€ské.
ho Íáje
Turnově '  Dylo z oNiděDýh 6la| 1'0' rw{|i^ kri''Ú|ry , íhafu 1y7 ]' |/ht ,,^i Iíllhó^*aln.

n!.na ,{hoýi ia' |/ahlkd' li' .,|L d Nni c^qfu|ú')

deÍn 25.000'. K.s' FoÍd pro děti byl rozčleněn podlevěku (ó' l l, l2let avýŠe).
l toto řešeni ovšen by|o opět pouze nouzové' BÍzy se ukázalo' Že odÚŽeni dět.
ského oddě|cni od půjČovny pÍo dospě|é čtenáře způsobi i značné potiŽe:
Nutnost převáženi knih' přebiháni pracovnilů z mista ná misto' v dělském oddě
leni neby| ani t €lefon' byla tím pÍakticky zruŠena moŽnost půjčováni na|lčné lile.
ÍatuÍy mládeži z oddčlcni pro dospělé atd'

j t í * n }

o sEDMDEsÁTÝcH A osMDEsÁTÝcH LETECH . ÉŘE TAKZYANÉ
NoRMALIZACE . se mi píš€ v€lmi téŽce' protoŽ€ ve všech podk|adech, které
mám k dispozici' Ize o skutečné knihovnické prácičíst pouze mcziřádky. A př€.

sto pÍáYě v 70. |€tech by| alespoň částečně zvýšen
po.el pÍa€ovniků' Do knihovny nastupuji nové pÍa'
covnice. Podle íatistického Dř€hl €du si tuÍnovská kni
h0\nd s lá lc  udrŽuje p iednI m|s(o mezi  kn lhovnamI
kaje i za velice nepřizniÚch podminek' neboť stále
chybi prostory pro jeji plný rozvoj' Pro milovÍ)iky l]iý

torie bylo dtlIeŽitým óinem zřízeni regionálniho oddě]eni, kteíé má větŠinu lite
mlury vzlahujici se k méýu' TuÍnotslu a eeskemu n'Ji'

Ve všech málcriá|ech z těchto |€f nesmě|y chybět především údaje o tom'jak
s€ knihovna an8aŽova|a politicky' Rešilo se to t €dy tak' Ž€ mnohé akce' ktcÍé Y
knihovné pÍobéhly. mé|y v ||tulu či podtilu|u uved€no: k výroči vŘsR r
''.ýýročí únoÍa |948' k osvobozenj' k McsP atd' Náplň besedy nebo přednáŠky
však závisela na volbě lektoÍa a j € lieba řjci' Že cílem knibovnikú byl YŽdy spo.
koj€ný č1enář' Dokladem toho, Že se o 10 turnovská knihovna oDravdu snaŽila.
je dopis jednoho z nich:

''Možnó' že ěkot,u . kebo dokonce ú|Šilú z ná5' piipttlló naše knihoýna uskříp'
fu|o! a přišláphulou kýě|ino : Rdda bf se ruznstla íIo šíikj . hehú hlísla, njlla b],
se, podobna slmeú|ici, pnl a do Úše . shhce jí schlizí' snad 10 |tkon ,adí a
někdyje z loho news.Io' J|i latn ale chodí,n rád a pa|ií Ío do D|ého kal.ndÍjie - ono
laln je !o|iŽ naýi? k||i,ké p|os|ředí Přó|ellkého pomzuň.ní' Á z4 Íu b]ne poýinni
poděkoýa! ýše|n ieihn Pracoýníkú]n a popřál iiln' ab!je hikd! heaplstila tato dnes
l.! k ýz dcn á ýl as|naý',,
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Podle pokynů minisleÍstva kul(uÍy a v souladu s ''Územnim plánem Íozvoje
jcdnotné souýavy knihov€n v okrese semily na léta l97l - l975'' byl připÍaven
plán íozvojc kni]rovnictYi ía Turnovsku' PláŤl uIčoYaI doplňováni knihovnjho
fondu' poČet čtenářů a výpůjČek. počet píacovniků, zřjzenj sti €diskoYé knihov.
ny a pobočky v Tumově II'

Jaká Však by|a skulečnoý? NepřiŽ iVá by|a sin|ace v nákupu novych Inih !
dŮs|cdku sniŽovánipiispěvkú od nrčýa. Počet čtenáiů ivýpť!č€k sc picío udr.
Žova| na ve|ic€ dobÍé úrovni' Počct pracovnikú neodpo!ídal plánu ani zvýŠ€nému
počtu vypůjček' Turnovská knihovna by se nrěla dle pokynů okresniho náíodni
ho výboru slát knihovnou sriediskoYou' nen]á však pÍostoíy prc další činnost'''

V roce l974jako by knihovné svil|a alcspoň malájiskrička nadéje' Začalo s€
jcdnat o přemisténi knihoYny do YýhodnějŠich píoslo. kláštera přimo na nán]és-
ti v Turnově' Byla dokonce zpÍacována íudie Vysokou ško1ou ckononlictou v
Bralis|avě na úpraw budovy kláŠtera pÍo knihovnu. kleÍá na lchdcjši dobu iešř
|n v€ltorysc oddč|eni pro dospělé i pro |ádcŽ zámýšlenou pÍosklenou piislav.
bou do rajslé zabÍady' Zúslalo všlk Žasejen u zánrčru. u luŽeb Ve|korysé plány
nebyly njtdy Íealizovúny. a lak knihovna dál picbýva|a ! neul.Šených proýo.
rách na svém původnin mislě'

KdyŽ s odýupen.asu probíá nr jednot|jvé roky Života tuÍnolské kÍihovny a
čtL l  vc ZPtávách ýá|á upozorněnina ncutěŠcni  ptost ied i  knjhovny'  an ise íedi .
v im, Že kolckt ivu pracovniků a hIavnČ ředi lc l i  kn]hovny z toho všeho by lo nc!e.
sc lo va lnou Čáí svého Života us i lov l lo důs(ojný (ánck pro tuÍrovskou kniho.
vnu a nakoncc v roce l976 unlirá bez nadčjc na 7|epšení' Pieýo. mám |j dnes
uzavih celou tu řádku lct. ve ktcďch Kalel Ált iidil turnovskou l(nihovnu.
musi koníatovat' Ž€ uŽ pieslala býl tou Yéčně uŠlápnulou Popclkou. klerá se
*rčila nčkde vzadu a .ekala, aŽ jijcdnou objeYi kÍásný pÍjĎc, sta|a se výzÍanr.
nýnr střcdiskem ku||umi a osvčtovó činnoíi. pÍo niŽ i v nclchkých podminkách
idcoIogické Íeglemenlace hlcdala a nacházela íále nové formy'
Nczapomenulelné zůs(anou Členáisk. lite.á.ni \.ilely. klcrč íouzily za vzor
oýalnim knjnovnám v době.ldy včtšina lidijezdila pouze hÍomadnými doprav'
nimiproslicdky ncbo chodila pěšty Čijczdila na tol €' Tumovská knihovna spo.
lupr covala s,jinýmj kuxurnimi zaíizcnimi. pořáddld Piednášlq a b€sedy, vcčcry
Poczic a hudby za qdatné ponloci tčch. kleíým osud kullury a osud tnihovny
ncbyI nikdy lho5lejný' Jak n€jm€novat pana pÍofesoÍa HoÍáčka ajeho divadéIko
Kompas. z jehoŽ stiedu s€ vyklubalo kuiálko v podobč mé kolegyně EYy
Kofdové. kt€Íá lonráhá, scčji siIy ía.i. práVč v tiLo krásné tmdicityůÍčinr Zpti.
sobem pokračovat' Také později, kdyŽ pan pro|€sol' přešel na zdÍavo(nickou
Ško|u. jscn mčla tu čeý se s jeho neufuchai ic im e lánem selkávat '  Azase to by ly
k'ásné m1adé divky' budouci seslii.ky. ktcÍ. dokázaly se s\.yÍn ./^?././(e,?
Í||okhlgoro pod jeha ýelenim vy(voiÍ almos|iru. Že se poíouchalo a poslou.
chalo a anidomů nechtělo' chlčla bych vljm€novat všechny a nezapomenout
na nikoho z !ás' pane pÍofesore HoÍáóku' pt|ni pÍofesoÍlto J'skroyá. pane profe.
soÍc Kadavo a da|Ši a dalŠi. lieba i bczcjnrenné spolupracovniky. které js€nr ani
nczna|a' a poděkovat vám jmén€Ír sv)]n i jn]éncm otcovým za umeni Íozzá.í
l idstá ýdcc a /Js i I  v n ich \eminto l ras} 'a pozná ' l | '

+ ?;! i:l

1vd . ledu i |  |oIJ  I J \  dn ' I l ' l i  I  neL . ld|ýÍr  /n ' c11|n tť teden '  ̂ n j1o\n)  | Ó | r
Člíé s l i i dán i  naÍušj lo  i  konccpc i  dosavadnj  c innost i .  p lo toŽe an i j € d € n  z  lčc l r to
Ýedouc ich  pracovn iků ncby]  kÍ ihov| i t cnr .  K  pryn i  znrčt .  doš lo  v  roce  l97ó .
*dy p ic j jmá kn ihovn!  Jose|van ik .  s l jn | roLLs l t á | l kou těc l r to  l c t  by]o  p ieceJ iová '
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nifunkce knihovnyjako Polllické vzdě]ávaci instituce. takŽe byla povinně doku-
po!ána tzv' marxislictá liteÍaluÍa, ktcrá sc po roce l989 z knihovny zákonitě
vyiazovala, V pÍůbčhU roku l979 tnihovně piipadl dvoupokojovy by! po býva
|ém školnikovi v lidové ško]e unrětí. Tam se moh]á piestčhovat ieditelna a v
dtuhé mistnosti by]o budováno poIitické oddě1eni. kterÓ bylo následně zíuŠeno'

v Íoce ]979 docházi k další změně ve vedeni knihovnr' Pan Vanik odclrázi
anaj €homístonastoupi la v loce 1979pani  J '  Maie|ová 'Za ic iíhopŮsobcni  pro
bihala v knihovnč Íevjze ce]ého knihovniho fondu a zkultumjlo se plostředi'
PodaiiIo se zkkat ptoýol.y v lokalitě u nádraŽi a otevřit tak pobočku v TUÍnovč
|].  Po roce působcni  odchá l i  pani  l '  MaieÍo!á na vyŠŠ| funkc i  a V roce 198l
nastupuje na jeji mjsto pani Koldová'

Vývoj knihovniclvi v 80' I €tech spěl k úplné centml]zacj. coŽ sanrozřeimč
zasahuje i Městskou knihoYnu v TUÍnové Tumovská knihovta jc vybÍána jako
jedno ze středisek v ok|ese Senrj]y a za.inaji!e]ké tlaky na onrczcni ic]i $|vcÍc
i i ty '  v  této dobčjc knlhovnajcŠtč íá lc  př ispčvkovou oÍganizacj .  v roce ]98 2
odcház ipani  Ko]dová a na]ej inr is to nas lupu]e paniva le.ková '  kte lá  zde zůstá.
vá aŽ do ÍokU l989, kdy odcház i  do důchodr l '  V lé doběje a le knihov a uŽ roz.
počlovou oryanizaci' To znamená. Že platy zanrěs|nanců a ledeni veškcíé účet.
nické aeendy se zpracováýa'ii á přímo zůstávaji v p.avonroci ]\1čstského tárod
niho výboru v Turnově'

To1o obdobiz pohlcdu naši knihovny 1zc bcŽpochyby nazlat 'obdobln (Vrde
centÍalizace''. okresni knihovna v selnilecl se sta]a cent|enr ]ednotné soustávy
kniholcn ý okresc. iidila pÍáci ířediskových knihoýen, nristnich lido!ých kni
hoven a nakonec pÍacovaiajako metodické stiedisko. PiestoŽe vŠechny knihov'
ny nebyly zahmuly ve střediskovén systému ' tou. kte|á odo|a|a t|akůnr hlavně
dikypodpoie M.stského náÍodniho výboru vTumov.' byia p|ávě turnovská kni.
hovna. přikločilo se k centlá|nimu iizeni ve.ejných knihoýen okrcsni knlho'
vnou' v této době byly časté poÍady v okesní knihovně' kontroly na poČet
Úpůj.ek nau.né lileralrfy. tzv' očista knihovního iondu by]a provádéna pfú"
běŽně za piiné kontroly okrcsniknihoyny v semilcch' Na kaŽdč z pomd se iešiI
pÍoblénr'jak oÍganiZaČně napojit iI!ÍnoYskou knilrovnu' okÍesniknihoYna sd.tl.
Žova]a pÍoýředky pfo zabezpe.eni provozu knihoYen. kontÍolovala jednotnou

K|adem SticdiskovÓho sysrÓmU bylo. Že piineí úspoÍl' času dobroýoInych
knihovniků v mistiich lidových knihovnách. kleii se nemuseli zabýval zpÍaco.
vánim knihovnich fondů a z iskaný Čas mohl ivěnovat ind iv iduá ln iprác i  sc čtc
náii' ZÍzenim stiediskových knihoYen bylo dosaŽcno zkvalIlnčni cvidcnce kni
hovnich fondů ijejjclr ,pÍacová!ánl' ZlcpŠj]a sc l mclodická pomoc MLK, sjed
nocena byla knihoynická technika'

Zápole'n by|o onrczeni pravomocj jednollivých stiediskových knihoven a
ncnroŽnoý odmčňovat své pÍacovniky piimo ve střediscich. pÍotoŽe by|j !'yplá.
cenr okrcsni knilrovnou.

Na l4 mistn ich l idovych k l jhoven v našem metodickén oblodu chyběla
melodička, lrolo kaŽdý pracovnik uzaviÍal patÍonát nad j €dnou vesnickou kni
hovnou' NevyicŠeny zůslaly problimy s vesnickými knihovnani, kteÉ nlěIy
časlo nevhodné umís!ění a ý řadě přjpadú poslrádaly podporu piisluŠných

Běfiem poloviny osmdesálých let doŠlo k poýupnému \Tbav€ni YŠech knl
hoven v rc8ionU úče]ným a Nknýnr nábylkem' Bylo to p|o nás obdobi společ-
ných bÍigád avýponroc iv knihovnách (často se stěhova|]r  |egá]y.  kn ihy '  nabytek,
uk| ize lo se po mal i i i ch) .  ̂]e take obdobi .  kdyjsnre my, ] idc Z kancelá ií . . .  mě] i
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poináhat zemédělSkéfi u d|uŽstevnictvi. Uzaviráni sociaIistických závazků a
nás]edně kontrc]ajej ich p lněnj '  t im by]a nannoze náplněna tato léla.  AŽ dÍuhá
polov ina osn]desá lých Ie l  p i jnes la Íč'tÓ  uvo]nční a nás větši  so l lý icdčni  na
Vlac l I  po\ á|

V ROCE 1986 SE TLTRNOYSK]TT KNIHO\NICINT A PRATELUN'I
DoBRÉ K\IHY KoN.EČNÉ SPLNIL DÁu\\' SEN' Zni to jako zázmk. a|e je
tomU ta\' TuÍnoVská knihovna naŠ|a kone.ně svůj domo! ZÍekonsIruovaná Vila
v Jeto| lý ově u| ic i  Ía nás dýchla s loU atmos| iÍou a nadŠeIj  čtená i i  chvá l i I j ,

A picsto zůstaly v sÍdci vzpominky na misla. kde kaŽdá Z nás za.inala. kd€
nás ráno se snretákem v ruce v i ta la školn ice z I idoYé Ško]!  uměni  'pani

správně a řádně o.is-

kaŽdý d €n  sváděly

spÍaÝcd|ivý Šé| a my

léky p lné nezáŽiý

nich i i s tků' Kdcjsou
ty časy a usmčvavá pani cisaiová. ktcÍá rEilovně s|epova]a a spÍaýovala 'nrájov

ky v sa látoYém vydáni . . (Íozuměj.knlhy od Kar]a May € )  pÍo sVá i lovaná
děťálka (rozunlii tim dělské členáře). kde ''' co tam se zrodilo plánúl Ajedním
z nich by| práýě scn o noyÓ a kráSné budově pto knihoÝnu s okny plnými lGělin'
Znj to jak pohádka? N4oŽná. YŽdyť také ]ako vc správnč pohádcc dobÍo zvitčzi
lo nad zle ' al € dalo to hodně práce, neŽ sc 2 ošklivé]ro kačálka ýy]ouPla sou

o nové budově llo turnoýsko! knihovnu Se hovoií nejfiléné od padesátých
let' UŽ tehdy totiz bylojasné. Že kL'IluÍnj insti(uce bez dostat€čného záZemI bLlde
moci své poslán j naplJ.rovat jen v om€zené nlii €. Da]Ši léla pÍobiha]a ve Zname'
n i  |ůzných ýavebních zánrčrů. l jnk y inre.  n ikdy neuskUte.něných Atatnám.
knihovnic im, p i ibýValy chmUÍy na čcle '  N:t  krátký čásjen jakjsem uŽ lzpomi
na]a.sv i l la  adčje v podobě k]áíeÍa. a1 €  i ly to snahy odVá|vÍÍ TepÍýc Íok l986
nám naŠe dávné pIány UskLlteČnil' Velkou Zá$Uhu na zdáÍném dokončeni pic
slavby nlá vlastně ce]ý kolektjv knihovny. zcJmÓta však pani va]ečková. kte|á
ponejvjce absoIvova]a veškerá l|řední jednáni'

A potom násl €doval závčre.ný finiš a stčhováni bezlrrá]a Sednrdesátitisícové
ho knihovnilro lbndu, l, den přcpÍavky napěchované knihami. 2. den - přeprav.
ky naplněné knihámi. 20' den to uŽ snad není moŽné. zase piepfalky a zas€
knjhy',' Konečnč naíaI SIaýnostni okamŽik pieíii7eni pásly a vitelIe' naŠi mili
čLenáii]'. všichni nrámc Íadost. obč naše oddě]e|i. kte|á by|a v 70 |elech násilně
odtrŽena. jsou opčl pod jcdnou íiechou, A jen mně se taině ýk|židá n]yŠ]enka a
\/poj1||  id n l  ' | .U |í i  po| ' | . . lu l !  \e" .eío ' '  I t |  ' | '{ j '  Š(oo: '  l .  ' '  ncF| .  ]dn ' '  '
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P|o lurnovskou knihovnL| piedstavu]€ vila s věŽičkou lo ncjlcpŠi unriýčnj.
jaké kdy měla. Rozsah objektl unloŽňuie oleYřit imaloLl čiáÍnu. kleÍá zatim kni
hovnč ve|mi chybi:la. ]ako u|.itá nevýhoda se uŽ tťhdy jeyiIo Llnlisténi v odl€h.
lejŠí čáýi měsla a pak poiád ještč nedoýalek iýa pto zmohlhě|ý knihovní
|ond' klerý museI býlz Části umistčn !e sklcpnich pÍoýoÍách budovy

Přeýěhováni knihovny se p.oievi]o na zvýŠcné po.Iu .tenáÍů i výpf|j.ek. a
uk hlavninr ukoleln by]o zajist]l doíalek Žádan. liteíatuíy' K olevieni s€ pii.
pravuje hudebniodl]č1cni ,  nakUpu]e se p. is luŠná technika.  syíemal ickI  ic  br|do
ván bibiioemficko.infofnla.nj aparáL. l.maLicke kaÍtotéky. vy.I€něna piifu.ni
knihovna' Jsou bLldovány kalalogy: geneíálni. jmenný' názYovy. syslematický.
piedměIoyý' f €vizni a te8ioná]ni kat,logy sliedlska'

Do Šiř\y se Íozběhla l 'u l turníó]nnoí]dk p.o čtcná ic  dospč]é. lak p iedevŠ'nl
pro dětské, jejiŽ poČáIlyjsou spo.jeny S nctraLličnimi 'NeobyČeJnýnn VyuČo!aci.
mihodinaÍRi dvojice Daniela Weksová Eýa KordoVa'

/rzl^lnrrr \,rLZNiKLu Ro\\tZ v[ \\\oJr cr.ihlHo h\l
Ho\\IcTYi sE STAL Ro( l989' T€n zásadně zmcn]1 p.oíiedí a podmitky.
ve kle.ých sc knjhoýny po d]o!há léIa |ac]ráze]y. ]e to za.átek syobodného

poskytováni knjhovnickýclr ďuŽeb bez po]'tizace. bcz
pre lcÍcnce někteíých skupjn 1 i temlu|y,  Po toce l989
naíáváp1né uvolnéni  i  ý k|r ihovnictví '  Vyc l ráz i  mnoho
1U\ ic l )  \n i l j  Jo lL  -1o\. l 'é \n i l Io.  I j  .P a]e ' Io |  . j . .
I e L j l ť  \  ' d . e J '  k n i | ' )  d o | . d  / d l J , í n i .  | '  : | | ' w ' ú
Kni] 'o\n '  |ondj  j 'oL dop ně| 'J  l1 i l :T i  /  l . | ' r ' | |d i I

vyřazetých ý 70' leLech' Provádi se atlualizace knihovnich fondú' kon.i
Tropovského úpraly MezináÍodniho desetinného liiděni a piecházi se na k]a-
s ické Nlez iná|odni  desc l i Iné t i iděni '

Na mklo ýcdoucinastupuje !  Íoce
l989 pani  Tůmová'  k!e|á ýšak ] iŽ ý
toce 1990 odcház i  na !|astn i  Žádos l '
Na zák]adě Výběío!élro nzení naslu
puje na misto ied i te lkr  od I  L l99 l
DanuŠe ̂ llová. absolventka knihov'
n ického studia,  d loUlro lctápÍacovnic €

v  toce 1990, U p i i ]eŽi toýi  l70 '
výtoči svého ýznikU, dosti]vá turnov-
ská knihovn]i dárck Ze všech nejcen.
nčjŠi' KoneČně můŽe 1lrdě néstj éno
sYeho zak1adale le ve svém názvu
Nlěstská knihoYna ̂  tonína Nlarka l
TurnoÍč - ták zni nái no\Í onciálni

SniŽ €n im úlohy ýátu v ce|é kuItuÍ
ni a inlormaČnl s|éie a decentÍalizaci
ve s|éie spÍávy včtŠiny ku]tuÍnich aliti-
.ý i t  po schvá leni  zákona Č. jó7/90 Sb.
doýaly obce moŽnost zak láddt orga
| ' i zace a za i izeni '  p i jpadně jc  ruŠi l

u!|krti ýh..i |nd\k! kri ln' M J ýii ÍaiA'



($ l4)' To1o ustanovcni nechává obci svobodu. zda bude nebo nebude ziizovat a
Íinancoval kromě jiného také knihovny' v zákonu se také holoii o toÍn. Že ob€c
nrŮŽe po dohodě sjinýnri obc€n]i zak|ádal a ziizoval organizacc. slouŽíci k uspo.
kojoYánijejich poticb. coŽ umoŽňrÚ€ Z v|aíni iniciativy.j €n po dohodě zaintefe.
sovaných objeklů Znk|ádaI knihovnická sdÍuŽeni' tedy slřcdis\ove knibovnt (pÍa-
vidla pÍo sdruŽcni uÍ.uje z' Č.40/l964 sb' v p|atném zÍčni). Tato moŽnos( uýcd-
|a vjednáni Mčststou knihovnu Antoíina Martá 3 Městský úiad v Turnovč a od
I' l' l99I vznikla onciálnč samostatná Mčslská knihorná Ánlonina Nlárka jako
přisp.vkoYá oÍgani7'ce s právní $bj€klivi|ou. Vc lřizovaci |istinč jc lytýčen
Zák|adní ú.e la p icdnrčl č]nnoýi  kn ihovny'  statutárn i  ofgány '  vynrezeni  majetku
a dobaziizeni' Da|š i ákladni práva n povinnostia lztahy nrezinréíský úřadem
a knibovnoujsou dány staluLcm Méststé tnihovny Antonina Marka v Turnov.'

K léto knihovné zúýa|!,nadále Piipojeny obecní knihovny lak. Žc stiedisko.
vá funtcc zůíá|a ncŽménčna' obecni knihovny jsou olevřcny ménč neŽ |j
hodin týdně' jsou 1udíŽ neprofes lonaln| '  vŠech ]4 ln ihovcn Zúíalo zpoČátku v
intcgraci s Měýskou knihovnou An(onína MaÍka na z k|adě kooperaČnich
dohod, pilČ€mŽ si istni úřady dotova|y náklady spojcnČ s p| c€nim knihovni-
ka a pÍovozem knllrovny'

sloŽitčjŠim se ínl v 90' ]et€ch íákup knihovniho íondu' začalo yycházel
mnohem vicc lÍulů tnih' takŽ€ jkdyŽ dolacc na *nih!,mimé vzíůíal-t. neb!,lo
moŽno nakoupÍ všcchno' Pío(o na Íozdilod piedchozich dob' kdy sejednotlivé
ljluly natupo!aly dUpIici1nč' nynije daný lituI vétšinou za*ouPcn pouzejednou'

N€jvětši zás1uhou poliíopadového vývoj€' samozíejm. v€dle svobodného
šjicni inionnaci. zůslává L'snadněni a Uryohleni nástupu elcklÍoniky do sluŽeb
občanŮm, tedy i do knihovnickýcb procesů. Kdyby náln někdo v roce l990 tvr.
dil. zc do deseti let tludcme pouŽival autonratizovaný rypůj.ni protokol' elck.
|Íonický tatalo8 a dálkový pienos dat pÍosticdnictvim po.ilaČů. asi bychom ho
označily za člověka. lilcrý to nemá v hlav. v poiád*U. ̂  piccc lomu lal je'
Poslači sivzpomenoul na naše technické Zázcmiješt. z Íotu I990 a porovnat jc
s piitomÍoýi' Tehdy nejvělši vymoŽenos(i lurnovské knihowy by1o ručni poČi.
tad|o výpůjČ€k a čtcnáiú. kalalogizaČni liíky se opisoÝa|y a prehistorických
psacich s!|ojich značky Zera a nqjvětŠi novinkou v '.kopirování'. byl lihový roz.
nrnoŽováci ýro],'. samoziejmč: takéjsmc ŽiIi. a|e dnes si t.Žko uníme predsta.
vil ŽiVot bez kopilky a bez počÍačů' Pii dennjn icšeni desilek drobných t.Žkoýi
a vččné bitvě s Í]nancemi si často ani ncuvčdomujeme' jak obÍovský pokÍok by|
pÍávě na loínto úscku učiněn'

Původni zamčr chlěl q,uŽil pÍostoíové kapacÍy zrekoníruovani budovy zií.
Zcnim budebního odděl€ni' Talo vjze byla odloŽcna á by|a diina picdnoslvyba'
vcní knihovny Úpočctnj technjkou' .]scm pi€svědČena, Žc 1o by|a správná ccsta
a dncs se tu.novská knihovna řadi mezi ncjmodernějŠi knihovny v republic€'

Na začátku chybč|y ovšem opčt finlnčni prosliedky' A |ak začalo obdobi
častých návštěY soukÍomých fiÍcm s Žádoslnri o sponzoÍstvi' Korunka ke kofun.
ce a nakonec to piecejenom vyš1o' HÚÍá| Máme pn,ni po.ilnč''.. a|e co s ninr?
Plonikaly jsme vŠak do jeho Iajú Íych|c' od tohoto dala docházi k zásadni
změné v činnosli knihovny. Po nákupu pÍvniho počitače Se poíupně zaváděIa
do provozu knihovny v celé šjři nová výpoČehi technika' Jc jasne, Že sc tim
dosáh]o ÚÍaznčho z]cpš€ni sluŽeb knihovny i zYýŠ€ného Žiljnru o ně'

Za.ala se i €Ši| o|ázka. kteď knihovnický systém by nánr Asi nej]épe ýyhovo-
vaIn by lpro naŠi knihovnl '  nej lepŠi.  Nloc infoÍmac;o knihovnich systémech ý
l .  dobé nebylo v nabidcc by lT]NLIB.  B|Bls  a SN,|ARTLIB'  Pak Dř iŠel  kn iŽni
veletÍh ! PÍaZc. kde sc popÍvé piedíalovilla čcská Ílrma 7Tábora'Ároýjys sc

j :



svým p|ogrameÍn LANius Byl přesně takový' jaký jsem si v duchu piedstavovala'
Hodil se pro náŠ lyp knihovny. byl srozumitelný a hlavně i cenově doýupný' s
bývalým vedoucím odboru kLr]tuÍy pancrn K!|liŠcm.jsmc navíivjh okÍcsnj knjhG
\ r U v ' ] i o o í e ' k d e  J e ' e |  | o ( ) J ' e n  e \ p e í i n e n l d | n e U \ a d é  d o p í d \ e '  R e ^ | | l  n e o D d :
Áno, toje ono' A potomjiŽ náí€doYala pÍvni inía]ace progÍamu u nás v TuínoYě'

K automatizovanénru zpracoválri novych knih doŠ1o uŽ v Íoc€ |993 zakou-
penim 1 '  modu1u'Doplňováni  Údajů, Novč ZpÍacovan. kn ihy isouj iŽ označcny
čáIovým kÓdem' V roce l994 byl jnstalová| .ll1ši nrodul LANja. V lénŽe loce
se pÍopojuii poČilače a vzniká nlaIá pÍovizofni siť, Městská knihowa AntonIna
Matka mě|a zpracovanou koncepci počitaÓové sjtě a ý roce 1994 se začalo s
vybavovánim haÍdwaÍové části v témŽe rocejsme potěšily ÍovněŽ naŠe Čtenáie.
protoŽc oddčleni pro dospčlÓ bylo dop]nčno kopirovacinr írcjem Minolta'
ZáÍovcň se zapoČalo s Íct.ospcktiVnin uk]ádáninr knlhovniho fondu, soubčŽnč
se provádě]a rozsáhlá aktualizace knihovniho londu ''

KdyŽ si na ty hory k|ih' které se mcly zpracovat. vzpomenu..]e.té dnes 'n]
bčhá nfáz po zádech Zača|o to neÚspčírýmj ko|rtakty na úiadé pláce. zá1enci
o p|ác] piicházeii a zase odcházeli' a nikomu tato p|áce nepiipada]a atraktjvni'
cas neupfosné ukrajoval dalŠi a další dny a já uŽ piedem věděla. Že ]estli mě
nenapadne nějaké spásné ř€Šeni' vezm€ náŠ haímonogram pÍaci za své Napadlo
mě pat la l  mezi  naŠimi dobrovo]nými knihovnic €mi '  Kdo h ledá.  najde '  sťaýná
vo|ba pad|a ná p i]nou paníZdeňkL '  vo ikovo! '  A]e aťjsme déla ly.  cojsme chtě.
|y' poiád neby1o ÍroŽné dolrnal vznik]ý deficit, A opěl vyvýaIa otázka jak dá|?
V té dobé se uŽ u našich odbornikť' zrodj1 s)stém TURBo. Někleré knihovny'
jako napřiklad tábo6ká. nrčly zpÍacovány knihyjiŽ v tomto systÓnrU, a tak by|a
ÍnoŽnosl shodné knjlry píostřednictvim ].lJRB^ .ychle ''pi €sypať.' Nebylo lo
vŠak zdarma, za záznam pÍávč táborská knlhovna poŽádova]a |. Kč Pii piepo
čIu svazků cca okolo 80'000 doce]a ve]ký peniz PálÍa|o sc tcdy Índe, A zasc
sv i t]a naděje v podobč bencŠovské knihovny,  s  pani icd i tc lkoujsnrc sc dohod]y.
ze zap1atime za po\Ži|ý záznam pouze 0.50 Kč a to UŽ by]o nčcoji Óho' RovnčŽ
byla naYázána dalŠi spo]upÍác€ s liloÍJlěiickou knihovnou, kanr se pro zmčnu
zase rozjely mé ko|egyně pani Havlová a Laurynová A tak se kata]oeizovalo a

Diky finanČní podpoře od Měslského Úiadu v TLlrnovč pÍibylo nčkoIik daI
šjch po.ita.ů, které ryŽadovaly jiŽ lepŠi propojeni v siti' PÍoto by] ! Íocc l995
aplikovan syslém Novc]] a do Íoka byl spuŠtčn aulomáLizováný pÍoýoz centrálni
knihovn! a to v obou oddělenich děEkém i dospě|ém.

odroku 1996. ietedytu lovská knihovna p ln.  automat izoYaná '  KaŽda kniha
nrá svůj.á|ový kód"a kaŽdý Čte|á i  pŇkazku rovnéŽ s.áÍovým kÓd € l l l  Pro
výpůjčnj pÍoces byl insLa|ován da|ši nrcdUI LANia' Tenlo pÍogÍam nabízi kni'
hovnikům. a le i  p i imo členářům' mnohenr ýyŠši konr|ort  K lepšioÍicntac i  v kn i
hovninr fondu jsou pro.lenáie vj €dn01livých oddě]enich připraVeny veřejnč při
stupné kátalogyv elektronické podobě' InfoÍÍnujiČtenáie o |ondu tuÍnovské kni
hovny'  a le iostatn ich knihoven l racuj ic ich v syíému LANjus,  To L lmoŽňuie
samotným ČtenáiůÍr VybiÍát si kÍihy pod]e aulora' ná^u nebo kličového slova'
zajistit 'zánluvky''. ale laké zjistil, ve kleÍé kniholně j € ÍnoŽne poŽadovan)'
dokum €nt  zapůjČit  pÍoířednlct l im meziknihovni  výpůični  S luŽby.
Automatizacc jc !p1átněna i pii evidenci výměnného iondL' pro nlislní lldové
knihovny v naŠem mcLodickénr obvodu'

Tak.  a mám €  to Šťaínč za sebou. ick ly jsme s i .  kdyŽ UŽ počáte.t i  prob|énry
pominuly Hfdě jsme se rozhliŽely po okolnim kniholnickim svčtč. alc uké
nabize|y své .ady a zkuŠenosti i něstsky knihovnám' Diky loÍru jsm€ Ziskaly

JJ



pro nás to l ik  pot i € bné Ílnančni in iekcc '  Škol i ] i  s €  u  nás knihovnic l  z  ceského
Dubu. ] i lemnice '  Ze lezného BrodU. lab lonce nad Nisou.  a]e laké z turnoYskcho
gymnáz ia.  zdraVotnickÓ ŠkoIy,  umcI € cko.prúmysIové Ško]y.

]ak hlubocejlnle se mý]]ly ýe své|n šťáýnčm lydec]rnuti.jsme pozna|y pomčI
ně zakrátko' Začalo se m]uvit o inio|n]ačnich superdá]nlcicll' objevily se novi
In|brmac€ na nosiČich CD'Rolvl a yšem u.arovab kouze1 é s]ůlko - |nlelnď

A mnč zaČinalo byt jasné' Že zapo.atá cesta pokÍačuic dál aŽ kaÍnsi za vzda.
Ieny obzor. že je to nekoncčný piiběh ýálé1ro íedovánj nových ini.o|nračnich
lrendů, a]c tak. nikdy nekon.ici modernizace eIek1rotcchniky' Kde sehna1
poliebné Ílnan.ní zdroje. honilo se mI ncustá|c hlayou' A najednou svét|o sýóL!
spatiiIa Nadace open Society Fund PÍaha. kte|á podpoÍovala pÍávě napoj€ i na
ittcÍnct, Podalyjsme Žádoí o grant a zhka]y p[ni ýlašLovku = modcrn' Potonl
náslÉdova| Íok l998 a lurnovská knihovna opct Uspč|a se svým pÍojeklem nazva.
nýnr 'Turnovs}o a Internet''' Na samý 7ávě. roku.js|Íe obdÍŽely dolaci z minis.
tefstva ku|lury' Také městská sanrospíáv:r nám VyŠla vstiic' a takjiŽ 7á.átkenr rcku
l999 b}|v pÍovozu nru l t inrcd iá ln i  poČi laČ na cD.RoM a ý úno.u tenniná] na
inteÍnet. V oddě|eni pÍo dospě|č. po mcnŠich úpravach ! inle étu. jsou lak noýě
ziizena dV. studuní nísla. Piipojenim na ce|osvčtovou slť intenlet Měýská kni
holna  ̂ ntonina MaÍka |ozši i i la  své moŽnost io da]šiobsáhlou inÍormačnIoblaí
a v současne době o vjtanou a kladně hodnocetou s]uŽbU naŠinr !Ž'vale]]]m'

Mám yelkou a pochopi tcIrou Íadost ,  o ktcrou se muslm poděl i t  s  Vá 'n i .  mi]í
črcnáii l v ]etoŠniÍn roce se luÍnovske knihovné pod,'ii]o !spčt sc sÝým pÍojck.
tem Tutnoyská knihoyna otclicná svčlu ' clrtě]ib]rchom VylepŠjt naŠe liipoie
ni ponroci radlového mikÍovlnného spoje a pokud ná'n Io |inancc dovo|i. v!sla.
VÍ náŠ knihovni fond na ýww st|ánkách ZavedetídalŠiho tcrnr iná1u na in l € rneI
a nru]tiÍrediálního poČilače na CD.RoNl do détského odděhni. to jc sicc !Ž zicj
mě bLldoucl vize, ale drŽte nám pcýi. ať se nánr lo Podaii'

í-:d!,.ÝJ!Ě.r

.unlce jnfotnraÓnije !šak pouzc jcdnou lýznamnou a Vzacnou peÍ|].kou
nav|ečenou ná náhIde|niku iády da]Šich.  neméně důleŽjtych '  A témijsou |unkce
soc lá ln i '  ku l t lvaČni.  |e laxaČni '  hunraniza.ní,  ]en spolcčnč mohoLl  vytvoř i t  něco
lali pozoruhodného itýituci. ktťÍou vyuŽilaji !Šechny !ěkove kategorie lidí.
inst i tuc i .  kte|á p i isP ivá k je j ich ceIoŽivotn 'mu vzdě|aván' '

shfňm€ tedy ýav věci' kam dospč]a naŠe kniholna na ÍozhÍan| větÚ
Knihovna Antonina MaÍka vTumověje ve ie jnou městskou knihovnou, P lacuic
systémcÍn úslředni knihovny s 6 poboČkamj lozmisl.ným] na Úze j nrěía'
Poskytuje pcírou pa]etu s]uŽeb v rklé i regionu Nabizi lelký Yýbet beletie a
nau.né lÍcÍalury, penodik' CD'RoMů a p|o zdfavohé postjŽené ob.aty i nosi
čŮ zvuku' Poskytuje infoÍmace z Iiteratury a o 1ile|atuie. o regioná]niclr autorcch,
faklogÍaf]cké a p|ávni informace. nrcziknilrovni ýypůjčni s|uŽbu, Bls (bibliogÍa.
fickou sluŽbu). Poiádá početnč kUIturni pořady pro Ško]y a ve.ejnoí Poslylu]e
uŽival €lům kopjIolaci sluŽby z v|aínich lbndů a o'l roku l999 ÍozŠiÍla nabidku
s]uŽeb o pňstup na inlelnet' Počet zájemců neLlíále ýoU|á Nové informačni
zd|o.je maii samozřcjÍlč přiznlvý v1iv na poČet naŠich Čtenáiů. návŠl.Ynikú i kla'
sickych výpújček' Doýolte Íni1o doloŽil několika číSc]nými údaii:

Kniho!n i  fond dosahu]e 82 '767 knihowíchj €dnotek '  Kn]hovna odebj|á 77
t i lu lů pe| iodik Ro.tč sc v Knihovnč Antoniná Marka ZaÍegiýÍuje 2 '  l92 čle.
ná iů'  kte i i  usk!te.ní s3 '992 výpi !čck a tavšt iv j j i  |9,459 čtcnářŮ VynaloŽen.
pÍoýiedky na nákup knihovního fondu. in i ]Y ]27 ']90.  Kč' UskUtcčniIyj$nc
276 VzdčláVac ich a výchovnych po.adi '  MBz]knihol ' l i  výpůjčni  s fuŽbo! jsmc



zaj is t i ly  ]33 výpújčck a nao.
pak posky l ly  j iným knihoY.
|ánr 9 l  knjh '  To jsou íruč.
né slatistické Údajc jcn za
l|P|tnulý rok '  Co i iká lc .
ncjsou lo úclthodná .isla?

TuÍnovstá knihovna při
rcn] pcČuje o r'Šechnl skupi
n! Člcnáiú' Kronrč lrudi.'
Iich íUŽeb' Zaýlidi|)rc i nové
s|uŽb]' spcciá] i' Úzcc spolu.
pracu]eme s Pcn7loÍ),a
pečovatclsklni donl), ve
Íréstě a zajiŠ.'rjcÍr€ pro Íe}
s l . lš iobčany bezphtnou donáŠkovou s|t lŽbu'  v íámci  pfacoÝnI leíapie se ko|a.
j i  prav ide ln, i  sctkáVání.  besedy a p icdnášky'

N4cz i  těmito spcc i i ln imi  s|uŽbanidosahLl]e stá|e včlšího ocenéni půičování
zvukových kazet zrakovč poýiŽ €ným' P! 'oč pÍáVč ta lo s|uŽba? Mnoho.tená iú v
důs|cdru zhorŠeni ltatu nán oznánri|o. Žc ncnrohou býL nadá|€ naŠnni čtcnáíi'
Taklo posliŽenltrr ob.anŮnr jsnre Ý podíalč ncn)ěl)'co nabidnoul. Za.alrjsmc
tcdy hlcdat ceí}. jal jjim zpÍoýředkoYal piislup le lnizc, vzhlcdem l lomu'
Žcjsme nemély Ž. ldný v|astn i tond zvukoýých ka7et '  h|eda|y ismc a naŠ|y pocho.
peni U okresni l'nihovny v HÍadci Krá]ové, Ta nánr pť|jČov |l l nldále pŮJČuje
souboťy 7vUkollclr k 7el' Taio našc spcciá|ni sluŽba si zisk1|1 své uŽiválc]e
cjen z našeho rcg ionu. a|e j  zc Scmi l .  Jablo lce nad Nisou.  ba i  L ibeÍcc] By l  to

!e|ký krok kupied!. l|e b),lo ziejn]ó. Žc nánr scházi vl slni lbnd zvukovÝch
lazcl' Tento náš 2álrréí sc nám podaii|o LlstuIeční ý Íocc l999. kd! náÍl b!'l
udč|en gÍant z. níš projckl 'Pryč s baÍi.Íani mezi lidnri..v ce|kové hodnotč
20'000.. KČ' Navázal}jsm€ sPohpráci s Kniholnou a tiskámoL' pro nevidonri a
s|.lbozía\e K E' N'|acina v Praze' Z našclro rozpo.tujsnrc k lo'nL'to ciIi uvolni
Ly 25 000' .  K. '  a tak náŠ V|astn| |ond nrd] lbý l  Yytvoie| .  Doplňovánizák]adniho
|bndujsme rozŠir j]y io nabldku CD (konrplktI id isky) '  Z vŠcchnyvděČni Člc '
níÍc' ďova jednolro Z nlch:

''D!kui01| l1iln' Nsk] ú|lli i\n|e l ti:use l' t:d|I :4 lfu1|li |iiih) c.lt PÍq.\kě
kio s! $enli i(hn il q)frl! 4:.ton i' ]kiln! Piekrlis]rl.:i:úek "

}lledánle sponlory pro rozšiicni naŠcho základniho iondu. cht.|r bychonl
z1] i is tL lpni t  i  i | lbfn]ace zrako!é poýizcnýnr p l 'ost iednic l ! inr  i I teInetu '

KdyŽ se i € k l r €  .  |n ihovna. co
vás napadtre? Regáb'. ln'll!, .te.
nnii' kalalogy'.'' A|c luÍnoÝstá kni
hovna lo vše jcŠlé oŽivuJe svýn]i
ku|luÍninri a vzdč|ávacini poiady.
bcsedamj Sc spisoVllt €|i. ] jteráÍnimi
a j inýmj soutčŽcnrj '  výýavIami.
autoB.amiádd'r] i .  |1ketami '  kÍty
knih.  uÍčenýmijak pto dětské, lak
i dospčIé pos|uchaČc' Jsou vé(ii'
noL' poiádán],Y pÍoslofách déIste
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ho oddčlcni a vylváicii
p ř i ]emnou á mi lou
almosfém' otev i rám
kroniku a pÍobirám se
jednotlivými Íoky. čtu
nadŠené ohlasy '
pozd|avy od takových
osobností' jakými Fou
n a n n k I a d  J I l I  Z a c e Ň .
Marie Kubáto!á. Zby
nčk N'ía| jIský '  v lad i -
míI Komá|ek '  MaÍt ina
U| ]ve|ova bozena Ď|]n.
ková. ]a|oíav Něme.
.ek' l]ona Borská' duo
vodňanský a l]objáš,,'' kteři ]sou
dlres naŠim' p iáteI i .  protože Tu|no!
jim uČarolal á 'uo Tlnoýa. k.l\ke||i|
znaýa', Teita úsek naŠi .innosti je
Íeoddč]jte]ně spjat  se jménem Eq
Koídové' co ta Lrmih|avně pro dět ia
s détnri vykouzlitl Zv1áŠť' kdyŽ ji
dop]ni jeŠtě někteÍý 2 nášich spo|u
Pmcovl]jků..Je to obdivuho nné, poÍč' !.hik, fu-^}kí k
Šujicia zá|oveň zavazujici' (vŠak na Vás maličko z al|nos|éry těchto knihovnlc.
kých ak l iv i ldýchne zv láště !e t i € I i  čáSt i iéto publ ikace ')

lak nevzpomenout na !rynikajici spolupráci s jednotou bratÍskou a ciíkvi
husitskou. s CHKo Ceského Íáj€. se sticdiske|n pjo volný Čas děli a miádeŽe, s
ok.csnim nruzeem ceského Íáje' se spolkcm rcdákú a p.átelTurnoYa' ]sem na
rozpacich, protoŽc tato činnost by sivyŽadovala sanrostatný sbornik v7pominek'
záŽilků' poířehÚ.

Nezapo'nenutelné jsou poiady, kLeré obohatily naŠe nitÍo, rozŠiiily naše
obzort' Výíavy a komponované poiady orbis Picttu. Nálode. odkazujiTobě, ]
'\' Komcnský, KÍkonoše o.ima splsovatelky. bcscda nad knihou poYěsii z
Krkonoš Hadi štěsti'' piednáŠky pÍo rodiče Aby bylo vaŠe dilě ve Školc úspčŠ
né' Dyslektické ditě v€ Ško]e a Íodině.literálTjsoutěŽe Poznej a chÍaň. Neváhej
a piŠ' Pozn€j sv. mčslo. poiady pro všechny tuÍnovské dčll AhÓój p|ázdniny.
výýava '^]balíos dětem děti Alba!Íosu. . jsou jenom n]álýnr |e1mým ohlédnu.
t!m á nepatrným prúřezen télo krásné a bohaté .]nnosti'

T|adjcisi u nás ziskaly Podv€čeÍy s pohádkou' Á tak mě n apadlo . nanriÍ ky'
ta l inkové. babičky.  dědečkové.znáteje? Pí]d1e Sc svýnr inejnrenŠimis ipos lech.
noulnějakou tu zý1ášť hezkoul  (Pozor.  opčtjsnre zaháj i ] i | )

,  u|ro\ i \d ln i \o\ l  d 'e  i | /  l |ňd cne p ieJ.\ . |1 7ane|J]e nb \Ic|  o\J {e i l .
nárstvi a in |ornračn í výchoYu pro základnia íiedni ško|y' ve spolupráci se Škol
njn ikn ihoYnamia infoma.nimicentÍy na školách by| vypÍacoYán v Íoce I994
prcjekl' PÍakt1cký způsob realiZacc zahÍnu.]e:
á) Výchovu ke čtenáistvj- urČenou pfo nateiské ško]y a l. íupeň základnich Ško|,
b) inloÍÍnaČnivýchovu pro Il' stupe'l základnich Škol.
c) intoInrtrčni výchovu pIo stiedni Školy'
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Výukové hodiny a dalši pořady' besedy' soutěŽe' semináře, ank€ly atd' se
odehÍávaji přimo Y Městské kniho\Ťlě Antonina MaÍka v TuÍnorč. kde teto moŽ.
nosti vyuŽivaji předevšim ško1y, kteÉ nema]i odpovidajici zázemi školni kni'
hovny nebo studÚnč in|o.máčniho centÍa, Hlávnirni úko|y je náučit Žáky á ýu
denly dov€dnostem pii vyuŽíváni knihovnich fondů a jiných In|ormačnich pÍa.
m€nú' naučit Žáky a sludenly zptacovával informac€ aŽ do kon€.ného výstupu
za YyuŽili lnleÍnelu. počitačú. CD RoMú a Yést je k celoŽivotnimu vyuŽiYáni
knihoven ý p.ác'. sebevzdčláváni a zábavě' Zámělem p|ojeklu je v budoucnu
propojeniinfolmačnich systémú j edn o!livých škol s dalšimi instiIucemi'

Mxs.txý RoK 2000 NÁs ZÁsllHL \ PL\LII PILA.co\ l\iM
TIN{PU' V únoru soutěŽ ''o nejhezČí knihu Íoku.., v bieznu jsme se zÚČaýni]y
p|ojektu ' 'Do knihovny na inte.ne! 'po intern € tu do knihovny' '  ve]kou pozoř

nost knihovnice věnovaly infof malické gfamotnostl
uŽi\í l .  .  r  c l .  1ě r  b e/"|  'n c . .e|J  pIed\ddě . . .

dny inlernetu pro začátečniky' Jako dalek by]o l5
minut internetu zdama' Zajimavá a hojně navŠtiv€na
b)|d ces.opi .nd be"e. l .  a \y. la\a 'Koí.  ' "  / ' l  | |  l i  .
I  e / n a m d '  p d ' l a  K '  J 1 1 d l "  ' | | ' r Č ' d p | o p 4 n a p - e / |

denta.. k l50, výroči nalozeni T' G. MasaÍyka - by] dalŠl poiad, kteÍý se usku'
I e c n | |  \ e . p o I J p í d c '  ' e  s p o | . e n 1  | o d " ' u  J  p ' b l c |  | u I n o \ J  '  o } 4 . B  \ j | ' " ' c 1 i
byla liteÍámi soutěŽ v ránrci pÍojektu 'Kde konČi svčl a k výíočj knihovny .
.  \e\d l  q d pr" .  Pro \ .cchr)  \cLo.c \"rcCol .  p c l  J( i  ' lT . re.-  ,  rpr"  r  ' .  '
ni vyp|ávijen nékdo''' Rovn.Ž se zaČalo rf!Živat elektroniky při poskytovánl
iníornlací' BěŽně poskylujeme od lelošnjho .efl €nc€ e]ektronicke in|onnace o
jízdních Íádec]rIv sfpÍujsme olevřely pÍo naše Členáic ]ctničitárnu ná Lerasc, V
rámcl 'Týdne knihoYen'. pÍoběhjy dny olevicných dvcij' Běhcm nich se uskuLeč
nila iada zajimarúch akci: Den nak-ladatehtvl ^nru]et a BÍio, 10tltkovÓ pohádky,
IlÍeínet zdarma.' ' vwrcloleníJn pak byl sobotnj pÍogÍanr ( l4' l0') .'Knihovna
pro ce]ou rodinLl'.' v Íánrci 180, výroči knihovny chystáme dalšj akce' sledujte
prosim naŠe pozvánky'

l , , r l w b '  v  r . d  o  - l n o l e m  l o . o m  l d l j c | e  . l , l e n  p n r  )  o  { ' t u  f L  r r d
hlavou' o stěhoYánj poboČek a skladů' kteÍé jsme musc|y v Íánrci pied|aŽováni
nájemného opustit, o spoLlstč hodin Llsilovnč. doslova m|r]lenči p|áce. ktelá
zÚstává v€iejnosli tak trochu Lltajcna,''

s v€1kou hrdosti a polčŠcniín molru konstatoýat, Že co do věkU je kn!hovna
sice íoosmdesátíletá, ale v Či]ostia plánech do budoucna můŽe soutěžit s |ec
kle.ýn]i mnolem m]adŠími kole8yněmj' TuÍnovská knihovna sc otcvicla vcicj
nos l l ,  s ta la se modcrni  infoÍmačni iný i tucí.  A my bychom v budoucnu chlč]y
nabidnouL dalŠi nové infolmačni sh'Žby. vjce poČitaČú pÍo sludijni práci. vylr]c
dávání i ,'brcuzdáni' po inlern€tu a hlavně knihy a časopisy pÍo ZábavLl a pou
Čení' Chtěly bychom sc íát partnerem pÍo vŠechny ty' kdo se na nás obÍátí'

KdyŽ se dnes ptobj|ám tou spoustou dokumenlů a statislickych h]áŠenl a
záŽilků' nemohu jinak. neŽ se ohlédnout zpčt a bilancovat a|espoň v ma|ém
políčku své vlastní pro|€sni působnosll . konkÍétnč v MčK. kte|á je nrýnr praco
višlén jiŽ iadu |e1' Napadaji mě slova klasikova - sám nejsi nic, vŠc tvořia ov]iv
ňuji lidé' A lak můj dik palii piedevŠin vŠ€m mým kolcgynim, prctoŽc jcjich
, , / . l u l ' o L . r ;  1 í l c  | \ 1 i | ' ' . ' : '  v T L ' n ^ \ ;  \ e d o b  e ] í n e n o
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KdyŽ chcctc udé|al malý krúček kup.edu' jsou YŽdy zapot.ebl nápady. pÍo.
íory a velký zájem klienlů a'.. peniz€' Ale také Yedle sebe musite milschopný
kolettiv lidi. kteři budou pomáhat' pÍoíě nadšeného čIověka' ktcrý bud€ zejmé'
na novou ďtžbu zabezpečovat' Ncni vŽdy vše tak ideálni' Vim. kaŽdý d€n nesvi'
li slunce ajsou dny' kdy nemůŽemc najit společnou ieč. kdy se na sebe i z|obi
me, kdy si asi i nčkterá z kole8yň mysli . co Si ta Dana či Eva zase vynrýšleii?]
Kd}Ž se ale YŠ€ podaří' stoji za to poslouchal spokojené člcnáic. posluchače'
návíčvniky a uŽivatele všech naŠich sluŽeb'

chtě|a bych vám prosté všem podčkovat. Evo' Evino. Evčo. lreno. A|eno.
BláŽo' za spolcčné Íoky Života v naši lnihovně a popřál vám hodně osobniho
Štěslí' zdraYi' p.átclského porozumění. úsměYné ochoty a takl! a spouslu
dobďc]r nápadú. které se spolu ješlě jistč pokusime realizoval' Děkuji vám za
kaŽdou dobÍou knihu, kterou rypravite na c€stu za Čt€náiem' Jak D'jádiilmé
kniIrovnické dikůvzdáni a neopomenout nikoho z Yás' pane prolbsore HoráČku'
pani cisařová' Jitko Petrušková' pane ]anáku. Zdeňko Voňková' Péťo Ječný,'''
Můj vrouci djk patři j těm skÍomným, kl€Íýnr se toljk netleská, ale bez nicbŽ by
\e lo \ ic l lasn. a ndlolen. nemohIo dál lozvie| '

..:a!*;3*xrjš.i

-trončim své vŽpomináni' kleÍéie ce|é zasvěc€né lobé, naŠ€ kíasn. a moud
Íá' kteÍá jsi našim druhým domovem a na kteÍou múŽeme být právcm hrdi' Je to
-ne ry7ranITobé' u/nJr l  ne {nIhovnicke p'ole!| '

A co pÍát naši tu rnovské knihovnč do dalŠich lel? To. co se přcjc v ŽiYo!ě lid-
ském. Ab} moh|a zdravě a volně dýchat. Aby mohla košatět a ÍozÍústal se' Aby
zůstala tou věčnou mladou dámou. kteÍá má spoustu noÚch a dobďch nápadů
pro své Čtenář€ a uŽivatel€' která má vděČné posluchaČe a zapálcné spo|upm'
covníky a nezbytný pytc| penčz a pochopeni mčsta. zkrátka a dobie. pře,jme té
naší stoosmdcsátnjci hodné knihovnického Šlěsti'

. PouŽitá |itcralura|
Hcrbý, J osef : T!Íí ovsko, slřed Č€ského Íáje

e ldi L '7'--)
\ ../ 

,/
Kozák' Václav : Pojizeřim k Labi
KudrnáČ' václav 1 Uplný adÍesái politického okresu tuÍnovského
Mařan. c. ] PaÚiarcha slovanslvi P' A' MaÍek
Plch, JaÍomiÍ: Anlonin Marek
P|ch' Jaíomh I souhYězdidomova
PÍášek' Justin v. I Dějiny městá Tlrnova nad ]izeÍou
Sro čtyřicct |et knihovny v TuÍnovč

václav Fo|tunát DuÍych
Venclů, FrantiŠek : TuÍnoYsko'
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z PŘÍsPĚvKÚ PŘÁÍBL t.IAŠÍ rc.uHovNY
,,v po\,alúhijsem velku spako,ien, dnvd ]ni nnŽnosÍ lQlahiní zóIib a zljj]nů Pii

znaČné' nčkd! oňeh1 iluzorhí yo|noýi
Přeh|ěI jse,1 1lŽ ýšetkf knihan} ý akreÝe' Zýkiš|, pěknú blkl liíden í nira ro

ŠesÍ]|át|i knihoýnúch Českonllb!|a ý}kakah(j p.Škr' (Áu!o k dispazici |Eb!|o )
|/ý|ečného spo|lryrucawíka isen rašel ý noyé]11 knihoýníku okrcsní knihoýn!

Ku u Alloýi, k|erý za krd|koll dabu ýedeh í oLK zpťlsabil |t| tnala rew|ucí Zd p|il.
rak ]952.laťilil 65'000 \|pťiček' Celken1 l.' tlěl.j osk1 knih n4 hla| ||lnlo|ského
občmu ýče|ně kaienců' pliičtie se e|ýšetl1 i I akrcsnít n1ěiílk||.',

(Z fuďi]ú'é kfunikr,, . kali|ob přkon|ínajftí hk 1952.)

PÁMÍťnCtsKAfiÁÁLTA
s lodivem poÍoYnávámc p.ojekty budouci luÍnovské slielnice' Ať z nich zví

tězi ten či ten, Kultumí ýředisko získá Y době i nám staršjm přijatelné pro svou
mnobolváÍnou či noý stánekj€dna mdos!' H|dosti nás naplňuje i neutuchajici
inicjaliva a tvořjYý rozmach zdejŠího Muzea Českého ráje s jeho \]nalézayými
expozicemi' instalac€Íni' Ústavami' synrpozii' folklomimi slavnostmi i |rhy. J€
to dnes dynamické centn'm uměni' kulturnl historie i vědeckého bádáni'
obdivuhodně bohátý a pestrýje hudebni Život Turnovská' Hřeje nás obnova a
oŽivování nejmilejšich bistoÍických památek v mistě i okoli' Jcjich návštčvnost
vzrůStá z lásky izpochopeni plo úsjli obětavých !a!riotú' Vítáme umělecké akti'
vity druŽstva Granát a tčšime se z omládlých, prosvěllených !Íoío. města a
obzvláš!ě jeho škol slejně jako zplánú slortoYnich'..

A osobnějsem šťastný' Že ijubilujici Městská knihovna Anto'ina MaÍka drŽi
krok a finiŠujejak sÚm umisiěnim a Úbavou' tak kullurni Činnostj rTsoké a při.
laŽlivé úÍovně. ]ejj Ynitini zaiizerri doplnily v poslednich letech takové elektro.
nické di\f.aši doby' Že se orrich zak]adatelůIn nemoh]o ani snit, ikdyŽje pořád
ještě co zlepŠoYat'

ZavŠiln tim všudeje oŽivená práce týmová. ale vŽdy i ti nezbytnijednot]ilcj,
co s tou svou činnosli dýcbaji a Žiji a kteďm se sla|a vzrusujíci záleŽitosti, Že jim
Často nedá spát'

Proč tak osobně o knjhoy!ě? .1sou s ni spjaty pl1ni tři loky mého púsobeni v
Tu.nově' kdyjsem m'ohé pochopi] a mnoho se přiuČil ve vztahu ke knize i k.aji'
V knihovně bych byl od příchodu Častý host uŽ proto' Žejsem vystudoval čeŠti.
nu S dčjepisem' ovŠem jen v obecné podobč' To nezbytné regionálni aktualizc
vánije feba siosvojilaŽ na mistě' ]cňŽc včcise nribncd po odchodu z praŽské
|áku1lystmŠidelnč zkomp]ikoyaly. Pronriňte tu objasňÚicí zpověd'',

Jen mi došla umístěnka' přikazujici násiup na liberectou průmyslovtu, naš]i
mipo válce vojácisliny na obou iťotech puc - ajá misto stiedÍiškoly nasloupil
]éčenj v Kost€lci nad Čemými lesy a dalši půlÍok jsem strávil v sanatoriu
Jab]unkov' JešrěŽe mým štěStiÍt v n€Štěýi byl objev streptomycinu a pasu'
siyšim ďova pana p.inráře, kdyŽ mě propouíě| dik velké zdravotnické !éči' o
ktefoujsem se zatím ničim nezaslouŽi]: ,,Přitel], Jesili vám můŽu Íadit, nechod.
!e aspoň třj Íoky učit. Já vjm, Že se na sYé pÍvni studenty těši|e' ale mále stejně
b]izko ke kulruře' dobaje s]oŽitá' dobře vám radím' Zkuste !o nějaký Íok mimo
Školu|'. Psa] se rok l950'
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chápal jsem, a přece nezesmutně]. od jilcmnickýclr mladých leljsem se na
kultuÍni tvořivos| se studonty |čšil. Na KNry v Liberci Íni u}ázali íástěnnou
mapu s praporkyYolných mist' Bez zaváhání jsem poŽádal o TuÍnoY' ikdyŽjsem
ho znal spiŠ dik kouzelným Vi*ovým dřevor}tům' Bylo mi pčiadvacet' vojna mě
minula' zdán]ivě honosný 1itul knibovnického inspektora mladička nevábil' a]e
kniŽky byly moje od dětstvi' Zkusm€ 1o, s]rad se do tobo něják vprávim.
Kolikrátjsenr Si za léta řikal, Žeje Živol vhěni: naho.u' dolů ' n ahoru''' Po smůle
zvané TBC mě lotkávzlo štěsti' UŽ to. Žejs€m dik vlaýeneckému p]ukovnikovi
Randákovi sehnal záhy byt' A kolem mislni knihovny pozna] dva obětavé
nadšence' knihovniky na slovo vzaté: knihovnickélro inspektoÍa B'l'llj/aýa
8),Jlřlto ajeho asistenta knihovnika Á,a//d,,{'a' Byloseokoho odborně opřjt

Bohouš Bystú jak se mu řjkávalo' byl osobnosti na svém m istč' Působil ve |uÍk
ci hned od osvobozenj' Á prvni, čemu se mezi svěřenými knihovíami |ehdejšiho
tuÍnovského okesu věnova]' by]o zlepŠeni knibovnických prosbr v Turnově,
dos'rd ýisněných aŽ nedůstojně' To on ziskal tnitlovnč umistěnj v pijzemi budo.
\a někdejšího ]roslince sdilené společně s Hudebnj školou v HusoYě ulici.

Tihu přestěhoYáni z domu U Jelena ''odnesl'' ještě svědomitý pan profesor
Tinkl' kteÍý si to ŠteÍclováni prvně ryzkoušel už za okupace, kdyŽ knihovna
nucenč opouštěla přizernj íadnice' Vi!e' co toje stěbovat nějakých 7000 víisků.
kdy nezŮStaoe tat říkajic káínen na kameni? "Vědět, co mč čeká, v Životě bych
do toho n€šel,'' řikával pan pÍofesor, kdyŽ bezútěšně zápolil s ío\.jmi seznamy
píi honoíáři' který byl spiš kapesným' Knihovnu při té přileŽitoíi zbavili ..bra
kové ]iteÍatury', jal činili čas od Času uŽ piedkové za Íepubliky, bá uŽ za
Rakousko Uherska 'leč vŽdy se tam zas záhadnými c€stami vÍace]a zpátky'

Začáttem 50.letpanTinkl dai pÍednost Íezignaci' odcház€] na zas]ouŽi]ý odpo
činek' A1e i pan jÍspektoÍByýri slyše] prozíravě tÍáw Íůst a doj€dnal si návÍat na
svou milovanou''dívči školu'.. zůstal však dáI jako předseda knihovni rady'

40



Měl Šťastnou Íuku, kdyŽ do íunkce sYého zástupce a bÍzy ředite]e ''okÍesni

]idové knihovny v TuÍnově. objevil, ziskal a zapracova] svčdomitého systemali.
ka KaÍla Alta' Byl to totiŽ skromný' nenápadný KaÍel A|t, kdo svým čtv|tslole'
!ým iniciativním, tlvážlivýnr působenim upÍostied ýupňuiících se llaků po]ilic.
kých a s osobniÍn handicapeÍn denního dojiŽděni z Voděrad za ccnu vlastniho
zdfavi vybudoYal v ponrětnč kÍátté době vzoÍnou modetni knihovnu, hodnoLl
jména jejiho zak]adalele.

Nový knihovník sisvého poslánihluboce váŽi|' Bylo vyvÍcholenim j eho Život.
niho Úsilj Mládi neměl lehké' NaÍodil se l 9 l 5, za války.]e tomu 85 |e|' N'{isto
osamělé malky, íiŽené těŽkoLl TBC' ho \TchováYala babička' Ná Ško|y nezbý.
va lo,  t řebaŽe qSvědčeni  mělvý lečná'  z iVotn i lásku ke knize Íeal izovalza Prvni
repub]iky zprur jako \Tučený knihai. pozděii ptlsobenim v tiskámě' dokud ho
nepostih]o totáhi nasazeni do ,,Riše''' Ve zhoie]ecké vagonc€ 1adÍŽe] do za.át.
'u b ie/nd Ioe5 |o le L 'er , IJ  o.  o. .obo7c| '  "c  . l '  F , ' '  Ž i \||  5e a i  se oh 'o do
chvi|e. kdy bo poznal inspekloÍ Bystrý a nabidl mu zajinlavou práci pii okÍcsni
.adě osvětoýé, svčiilmU doplňovaci oddělenípÍo venkovské knihovny' Pro zis.
káni kvaliÍ]kace se Kárcl sám piihlásil do státniho knihovnickiho kursu v
Kladně a uzavře|jej úspěšnou státniZkouŠkou'

Vedl si dobře' ByI lajemníkem, spolupÍácovnikem. pak i zástupcem linihov.
n ického inspettora, od l . dubna l 9 5 l sc ujal řizeni okÍ€sni Iidové knih ovny A
pÍacova| ták. Že běheír nccc]ébo desetilelipatřila tumovská ''oLK'k nejlepšim
v kÍajj. RozŠiřj] kniŽni fond a piehIednějej roztřidi|' l při skÍomných pfoslřed'
cich. kleÍé byly k dispoŽici, dbalna 1{)' aby prostředi kn ihovny zútuln ě|o, Ctenáii
chválili moŽnoí Íychlé orientace při hledáni titulů. laké zavedeny volný YýběÍ
knih bal€ných do prúh|edného jgelitu. nedoccnitclná by]a nová kataloeizace v
kaÍtoléce podle autora' názYu knihy " i ta nejpracnějši podle témadckých okíu.
hů. systémoYý kata]og byl u nás poiizenjako prvnív kÍajiI záhy osaÍnostatnčlo
děts}é odděleni tÍadi.né vedené pracovniceÍri s jedincčnýn vztanem k děl €m'
sluŽby nabizelo odděl€ni odborflé i soustředčná litcratura pío mládeŽ' RozŠiři]
se ko]ekliv zaměýna.ců Yzhlcdcm k na.ůíajicin úkolůn Y nově uslanovených
pobočkách á k polřcbě nretodické pomoci mishím knibovnám okresu'

Tolo vŠeje Činnoý základniho ýýznamu. Ta nesklizi skandoýaný aplaus, čte
nářjičasto vnimájakoby coSi samozřejmého, mechanickeho' Piitom !ráYě tah1e
mravenČ], Systematická práce tvoři vlashi základnu !.o ku]IuÍni ŽiYot kol €m
knihovny' Na ten však KaÍel A1t také nezapomina|. jak jeíč do]oŽiÍr' PčL ]et
tn'álo. neŽ přiŠlo prÝni oficiálni uznáÍri: od oNv' pak KNv. pak ministemlva'
A|e v soutěŽi . Budujeme vzornou ]idovou knihovnu 10 pro opakovane YýhÍady
ke Stjsněné prostoÍové pc.spckljvč a k má1o přcsvčdČivé Činnosli polltlckový'
clrovnó na udě]eni titu]u VzoÍná lidová knlhovna nesta.ilo' stala seji aŽ začát

KaÍe] Ált doYedl podchytit dobÍovolné spoI p.acovniky ' yyÍváíe| knlh pi.i|e1
k,?i/'oý,l' počinaj e obětavci. kteři lrpč]ivč ponráhalis přebaly ljsiců a lisíců knib'
Ziskáva] oÍganizátory besed, ku|turnjch večerů a ob]ibenýc]r lite|ámich zájczdú'
vzlominám na vzoÍové besedy B' BystÍého s€ Žáky zejméaa o historických kni-
hách. Le8endárnim spolupíacovnikem knihovny byl pÍofesoí stiedni ekono-
mické školy.az1d1ay traz1''a' Syýematicky si glosoYa] kulturíi hjýol.ii i přitom
nost nejeÍ ČeskČlro ráje, ale celého kÍaj€ a dalšich Čtenáisky i návŠ!ěvnicky
álÍaktivnich oblaýi' svélro Íozhledu luŽivalk pořádani pÍogramových zájezdi',
zpestřcných ukáztami z děl' náYŠtěvami paŤnárek, setkánjni s autory, Tak při
Inr lovr:  v)c l i , /e.a I  mald .nr l l ; .e r lus fo\a,v! l  !  i t^o.:
obÍatem YŽdy Íozebraná vzponrinÁnr na |ákayé 1iLt|lniobálky malovane styloYě



lanem profesorenr Ljnkou. Přib1iŽoYaly valdŠtejn, TÍosky, Ma]ou ská]u'
Hrubou skálu' Hrubý Rohozec, zlatou stezku.eského Íáje - co název. to samo.
íalná Kadavova bŤožurka pÍo popularizaci Turnovska jako stvořená' vedle kre'
Seb a dokumentúje zdobj]y i výrazné kajinné fotogÍafie KaÍ1a A]ta.

Na Cestodubsku zasvěceně spolup.acovali uŽ pan řidíci yljclaý ÍIaýel a j.ho
lokmČovatel' obětavý crileI Karc]iny svěl1é a téŽ kantor. jak má b!1' pan Josel
L'kej| tak často v těch dobách pÍonásledolaÍý' Později i daliměřická knihovnl'
ce p/o'|' E|iŠka Risoýá. Y návaznosli na Kaplického romány o selských bouřích
dokreslovala jejich dobu lra TuÍnovsku 2rď "/arcskya JiskrcÍi' ýopy husitů v
regionu sledoYalrovenský učire| a básnik Jaí.)!la| Po|1abrký'',

sám jsem v té době do histoÍie TuÍnovska teprye pronikal' Přislupných pra.
menr]je ale u nás dik !řednim historikůnt ipub|icistům poŽehnané' k tomu máme
dob.e zpracované aÍchi\ry' vzácně lTbavené muzeum. VŠe |o nabizi tolik pozoru.
hodnoýi, Že to neobyČejně pÍoh]ubuje emotivni vztah k tomuto ko!!u vlasti'
Nejvicejsem Žas| nád slávou nárcdniho obÍoze'iTumovska' Ncni pon]alu budi
lele, dby n€mě| pies V' F' Durycha a zejména P' Antonina MaÍka vztah k našim
končinám' Přemnozi odtud vzešIi a zde pak do této almos|čry vyrůíali.

KdyŽjsem z HaYličkova deniku zjislil' Že ani on není vj,jimkou' neda|o mi to'
( Havličkův poÍtrél Yisivalv o|coYě pokojivedle podobizny L' N. Tolstého') P.vní
ilustÍovaná pásma se studenty jed€náctiletky. kam jsen ] 9 5 3 odešel, patřila jemu
(,'.Ise"njó, k|aje lnnzikan47,). odezva mi doda]a odlaby kc scénické monláŽi
obÍozeneckých pisni, veršů, vzpominek čipověýi vznjklý.h přjmo naTuÍnovsku,Tu|hoýsko ý čen.incích hdrcdního p|oblzení,,, Pťo Íea|iLAci scénáře tohojména
jsem z'skalochotné místni 'IiboheÍce', hrdé na MaÍkovojméno' vloŽi]ido pořa.
dusldce. nezapomenutelni otakar Fiala' Ladunka P€trnoušek' sajcoYi i manŽelé
stek]ýcb--' Mčslské divadlo bylo plné do poďedniho mista a ohlas nás polěšil-
Kdo dnes kíoÍr s|aíŠ|ch obČJnů \ ' '  /c  pt\re.ako.  .o ' ] ' )  t , r j  ú'  Č'.  h) n. '  B\ h
Ceťhoýé' Písně. dcer} dkha,léha,Ťnžefu se, prcč j3eh1 Sloýal] . se zrodi]ytu u llás,
mezi JeŠtědem a Tloskami? Ty pjsně lu před půIstolelim byly jeŠtě ŽiYé a pub]i
kum j€ zpjvalo s námiIVeČer vyzněl aŽ n€čekanč ýdečnč.

Pro mě se končil ara|ým překvapenim' Mezi úČashiky by]a v obccenstvu pii
lomna i (ajemnice zdejšiho oVKsČ' oslovila mě po progÍamu' po.ad pocirváli
la a dodala k mému Údilu: ,,A ty nám ted', soudruhu, podobně zpracuj€Š i zd€}
š1 délnické hnuti!.. Namital jsem, Že jsem z Podkrkonoši a o |UrnoYském děni
sociálnim nevim nic. ale byljsem ujištěn, Že to jistě dokáŽu'

snadnÓ to pro mne nebylo, i kdyŽjsem se oÍn€zilna poČálky hnuti. Bylo třeba
rok za rokem lislova! děInickými i měšťanskými mistnimi týdeniky, nahlíŽet do
áíchivu' vyuŽivat íuŽeb muzea. To tehóy íidil akal1en1ický ,1a!íi Jabslaý K|ápŠíě,
kteď zacbylil vzpomiňky poslcdÍich Žiiicich pÍútopniků' Mnozi byli dobrými
lypravěČi' navic s darem humoÍu, kteÍýnr Si v argumentaci pomáhali' vloŽenélro
časujsem nakonec nelitoval' To |uÍnovské čtení ýo let nazpátek bylo poutavé a
text jsem mohlposkládat p.o zpestřeni z autentickýclr doboýých úry"Íků'

Kare] A]t mateÍiál v roce 1962 rydal s názvem' navázujicim na bes€dy o zdei
šinr obrozeni - ,,nÍnoýska v lisýi|tl dělnickll'o Í,ll1,'' JaÍoslav Klápště k tomu
qtvořil osobilou obálku b€z věČně opakovaných íevo]učnich symbolú' Na tem.
ném pozadi ohniyý buřiČský kohout, budici k boji za volnoý a rovnost lidskoLl .
Přjmo nakrajoYich dokum€ntechjsem si tehdy ověnl, Že bez koleklvniho ener'
gického usi]ováni bychom nedosáhli ani YŠeob€cného' .ovného hlasovaciho
práva, osmibodinové pÍacovÍi doby a sociá]niho Či důc]rodového zabeŽpečeni'

oficiá]ně tato kníŽečka Žůstala v regálech kÍátce'jenom do éry 'normaliza

ce..' To uŽ toliŽ knlhovnám opět zača]y docházet seznamy zat|acovaných'
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Tohl€ ryřazoYáni knih by]o záleŽitosti nejbolavějši. Pokud se '.oč]sta'' týkala
jen limonád a kl1áků' dalo se to chápa!. Ty SeÍtimentálni rcmány od pani
Javoiické zůsta]y stranou pÍo staÍé včÍné babičkya knihovník pan Peciná iimitU
a tam poslouŽil s donáškou aŽ do domu' Ale kdyŽ pak kaŽdý politický prcces
.ozhodoval zároYeIi o osudu noYých a nových kaceřovaných děl' i kdyŽ paliila k
zlatému fondu české literarury' řika]ijsme sis Jiiim Wolkerem: ,,stanu se men.
šim aj€Ště me'Ším, aŽ budu nejmenŠim na c€Ié]n svělě'''

Nebylibychom veechách, aby se pod]e nevese]étradice nehledaliaspoň dilči
úkrÍy pÍo zvláŠť do nebe volajici ''libÍi prohibiti'', ale :]a své misto se po
Listopadu l939 v|átilo sotYa nějaké to promile knih' kte|é uš|y skaÍ1aci' Naučí
|ás časem demokmcie snáŠenlivoýi s hodnotam1v tom nebo onom od|iŠnými.

Tenkrát js€m uvíta]. Ž€ se v Íoce l953 zahajoYala výlka na j €denáctilelce'
odešeljsem učit, i kdyŽjsme s kole.Ey |ušili. Že zruŠeni eymnázií je kÍokem zpál
ky. s knibovnou á.jeiim uváŽ]ivým a dělným ředitelem panem Ka'lem A]!em
jscm ale rád spo]uprácova| dál' ZaslouŽi si n áš vděk iSÍdečnou vzpominku. Moci
se s njm tak setkat v noýé knihoVně|

Jr.omi. HoRr(ČEK

BÁsNft lvo šrUKA To ŘkÁ NEIE! zA sEBr"..
yáŽit|sipřúte knihoýen' léch iakaby so|nozřej]njch klhtt"ích cehíe| po ýlaýech

českých' Přiúén1e k |anfu snažení .liýIlehich oLhotníkťl, zpěý.iků na kůřech i ý
abčanskÍch pěýlck)jch sborcch' ]1ezapo]ne]i 1e na tii|e!k!' ktei s dé|n1i n1ahuí na.
|ýíýené hrdd, a zasaz4i chlbéjící !t|oD1k|' Ta isoll tn.'|a, k1c kt|hu|d opraýdu žie,
i bez schýaloýacích |dzílek sl1ara. za pdl konn' dikr s.B|j,] bldzhtjn (a Íi iÍal ýe
ýtlši,ě |od ženskiha, zak1e|óhlpied nitni kbbouke|fljako C)mno, ačko|iý ÚŽ lak

y.iŽin si p ce knihaýen, prolaŽe piiÍdhtií k Čelbě .lěli a z léch (aspoň z n.k|e
Úch)se pak s|.lyqjí dospělí č|enóii' Á & útnúř' 10 Člaýěk |rochl aókclúěn)i' Idý,é
nvný k ciÍoýé]fu l| i rc,zuh1oýěn1 tl tozkýé!ání'

yáŽhn si práce sko|o ýŠech knihoýen, ale nék|eých zýlliŠlě. Mczi hč p!!ií i Ýdle
Mdrkoýa knihaýna' oslaýiíci lak k1ifloÍádné ibile ,1' yzkýé|ej|e do noýél1o íisícř
Ie|í, do iklene|oýéhaýěku, do gIabální civi1izace' k|er.i neln11ie exis|oýaI bez n1aach

Lo ka . ta je deseÍ |ish ýani:ích |raý a k,éli|1'

YŠechha dob|é v]n přeie

1*VM"^
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DřISMstcÍÍŽxou...
Je lo ! ýíce jak dýace| lel. B),li jsnv fuko|'ú při,na pa a 'pol\lždkli z dnúi a

Pozděiiaž osné -Á". Solýa jsne se naiČili čÍs!' ,jislili jsnt' Že doDlácí knihoýničk|
nPýaii hJsnh zvtddýi\l o.:il' 7c}d] ,,' panl uČi|e|ka Řehákoýd Lah pLpĎ( do
ýeIkě knihoýn!, do jejíha dl|ského ot1d|1!ení'

Tehd'v popné d polan jei|i 1isítk|dljsnc šli do Dýařákaý! !ic!. Dětské aíldll1.
hí knihoýh'| sídlilo ý b dovt dnešní sp|á|,! CHKO' Dodnes si pana|úi až ke ýnpu
ý,|'sokě recáIl' plllé kt]ih, ll npné s\'éÍI1 a sn'?ýawu Nní knihoýnri Lndni|!
cisařovou. co lo ýšechno ýěděIa o k ížkÍich! s nes inat lásko| n lrP.li|oslí
paslo chala naše škaldČkoýskě s|afuýi a v psanich pÍíb.zích na ně nacházela lik,|'
Z nl|dné po\'inné čc|b| lnřIa pa|]í Císař.,|á ý|kalztit zajitnayi číení'

Někd! ý p(ilé |iidě js|nc začali osi1 pahi knihoýnici sýé Pn,ní li|ehi í p'ktls,' (l
začalijs,1c pon|ahl prcnikal do ldjli k |hoýhich'í' as'ěllila kd\1 PoiI]. kulah)8'
ýnen"ý rcjýiík' ýqna|ll,a o n nho dalšich záhadnjth sloý' Učila nlx' jak s knilia
nli nchúzc| a jakje oše|i1ýa!, ab), nán ý pořádkl ýtdr2eb co kelléIe.

Cas|o jsn|e zůs|óýali ý k|lihoýn. a' do kokce ot*írací dob|, po|kliholi slepowl
poškozeně |ýliskr a,qslo cha|iisme ýlprávěhío tajelll|1ék|sýilč knih' Todr |ikde
se ý každéll\ z nds začalo da ýrctn paznát\i mznis|at setnhlko ló'k! k lileru| ře a
knihlik|, zaselé ,oŠihi rcdiči ý dobé neirunéjšíha děB|ýí'

D es u2 D|óIrc sii ýlaýní déíi' Cho|Iína s nnni.lo knihoý ), na Pohljdkoýé ?otl'
ýečeD. a douIó,,e. Že ono selni|ko lósk]; ke kníŽkó,n a čk,lí s|! ý nich č6e,h rczms|e
ýeině iaka k^'si ý ,|is- Hana HLrEUČKovÁ,

jednu z nejčilejších čfunniek a dnes ž i úýindřskýh aúor.k.

\zporó{ÁrilÍ NA'ÁIDU KlPšrř
(Užj. lonu ýícejqk ruk' co úš knj M,d! ztraÍilj.n||ono z |eIbcn sujcn.ti.

telú. nlěIcíi, Jafuslaý KIápšíě ňak sýou akliýní č iÚostí ýeŠcl i ÍIÓ nějin Í |o8ké
kniho,n! a u,eL Pfuto lfts ýe yjÍo.í Měsíské klihoýnrÁ. Murka na ntho sw.
btnýn 4,nsoben zaý4'o",ínal í ,'aIÍř a ltalší |vlký příÍel k,ihoýryJan Soloýj.ý.)

Nemohu nikdy zapomenour
na ten kus cesty, klerýjsme ušli spolu.

na \'tríi dáIek mámivých
ikořeněnou Yůni Íodné zemé' k1erou milujeme oba'

Na ten čas '  }dy o našiprác in ikdo nestá l
' á kdy pár korun bylo pro nás uŽ holoÚmjménim.
zi|ijsme nádh€Íný živo|' JaÍdo' Bohatý a plný náhlých zv.alů'

Měli jsme hluboko do kapsy' ale hIaW plnou snů a plánrl'
Nemohlijsne si stěŽovat na nudu, spiš na n€doslatek šanci ukázat'

co doYedem a co vše€hno bychom mohli lidem dát'
Byli. nebyli. jsme . nejsme' skutečnost. sen '-.

J€ lo tak zv|ášhi'
PÍo mne jsi proslě n€zemře|.

v idjm Tě přcd sebou tak Ž ivě.  Že bych s inaTebe mohlsáhnout '
Že s Tebou mohu mluvit' kccat o vŠem moŽném'

Jakjs izdánl ivě dalcko '  lakjs i  pro mě b l izko '
Jsisoučáďi mélrojá. klerá se odc mne proslě nedá odpáral-



Vidim Tě' jak se chechtáš' lidinr Tě ve cnvilich, kdyjsi na dně'
j Ye TYých maximech, kdyjsieero.j. kdyjsilraur a zářiŠ
a íolha l||F i  l ,  .vé pCI ly ďo\ ndm ob)Če:nym 5t inIm

{ najednoU Ťj e b|d/-
stači si vzpomenout na naŠe couránj třeba po Aťles.

Jd€me v tom straŠném polednim ŽáÍu uličkani města'
Na hlavách máme kapesníky a dos]ova se p]azime ze stjnu do stinu'

CouÍáme se podle římských sarkofágů k římskému amfiteátru,
odkud se dojati diváme na pÍovencálskou kajinu s hradem v pozadi.

ktetou kdysi namaloval jeden z našich svatých, sám vincent vaÍ Gogh'
Pak zjišťujenre' Že dúm' ve kteÍém bydle]' byl za války vybombardován.

sedIme \e sLInU lmdIo.er i  ved 'en b p i ieTe čeÍven. v i1() '
kteÍé náín 2e své Iahve nabid] mislnipras€Čkář'

A najednou jsme zas€ vAvjgnonu'
Jdeme podle papeŽského pa]áce do zahrad ndd řekou'

Nalevo pod námi .ozbiÍý avignonský most,
na dfuhé stÍaně ieky středověká peYnos| Fort. St' Henri

a pod ni Ncuveville (Chateau no€ufdu Pape)'
Po novém moíč přecházim€ Rhonu'

pÍocházjme starou bráíou aFme rázem vc íi €dověkém městě'
sloupámc ke gotickému hradu

a diváme se přes prejŽové stř €chy I té vstupnibráně v pozadi. odkudjsme přiŠli'
A jsme z ioho poh]edu málem počúraniblahem,

skicáky ven a zač'náme kres]lt
ajsmejako v transu strženijedinou společnou myšlenou.

Zachytit co neilip lLllrle ňevidanou kÍásu'
Vzpominán na BÍetagne, na ostrov í]e de seiÍ,

na Audierne, kde v zálivu plném smradIavýcb chaluh
jsi poprvÓjako ma1iř nabr2l dech,

naše1 svoji výÍazovou |oÍmu
a  / a c a ' b a | e Ý 1 é  b a ( r ' l  U /  Č ' J | e  p o . V é m '

znovu jdem spolu Y noci přes ce]ou PařiŽ
z Piga]le aŽ k Lucemburské zahradě.



'  .  ' , . . , . . . . , .  
,

-c

pÍotoŽe metro uŽ nejede' z'ow vidíme pana Kahnweilera
s pořezanou tváři' kte.ý se narych]o holil'

aby důstojně nohl přijmout dva Fillo}y Žáky.
Madam Souverain v Rue Monsieur le Prince

se na nás znow mateřskyusmivá á na přiYílanou nám nabizj ká\ar.
opětjde kolem nás ta kásná Ťnladá černoška
s pěkným předsevzelim a ty ji prováziš s]o!ry
''Nebylby špa.ný, takovýhle čemý bobeček.'

Jsme znolu vMarseilli a YŠe' co s sebou máme,
jejedna siťoYka a v ni trenýrky a košile. Jinak nic.
Není nic, co by se nám da]o vzit a to nás chÍáni

i Y Rue Mazaeran' kdejsme sehnali za ] 7 fÍanků nocleb
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na jedné jediné posteli hodinovéhohotelu'
ja} jsm€ zjistili' aŽ kdyŽ uŽ bylo pozdě'

Pořád vidirn lčch deset policajtů se samopa]y'
.jak krouljblavou, tdyŽ na otázku' co tam proboha

v té čNrtichceme dělat, ncvinně odpovidáme ',My 1am bydlíme''
Vidim tě z'o\,!'jak siblízko ďavnoýně vyšňoiené íráŽc

u peYnoýi cjzinecké legie klpújcš zírrzlinu a p]atiŠjj
prodavači v těch nejnlenŠich nrincic]r a ten z té hÍomady málem šilj'

Jsme znovu na sva!é pouti na oýÍov Ile de S€in, kam se plavime proto'
Že tam kdysi maloval své kÍásné obrazy z BÍ€tagne na1|í ]an ZÍzaY! '

Ma]á poŠtovni loď se mocně houpe a pracně si razi cestu přes ontomné vlny'
A ty, kdyŽ vidiš, Že začínám b]ednout,

nri se sadjstickým úsmčvem zaČináŠ vypÍavovat
o takových gL'rmánských specialitách, jako jsou nadivané palce

z mr lYola ono to pomáhá '  Rybičkyjsem nekÍmi] '
Jedeme okolo oýÍůvtů' kde Íostoujen balvany ajinak nic,

a pÍistáváme v nlalém přistavu plném rybářských lodi,
z hromady moiských Úhořů bere .ybá.jednoho' |ozřízne ho od hlavy
k ocasu, zalovi.jáÚa odhodistranou na hronrádku. vnitřnostj rackúnr
do moře á vykuclranóho úlroÍe ukládá na palelu' Moti\'ů ko1em je |ůra'
Malé kanrenné domečky a dlouhé iady kamenných ohÍazeni poliČek.
slaČi sijen sednout a nraloYat' A kolem dokola daleko Širokoje moře.

Fouká pěkně studený vi|r přes !o, Žeje lé!o.
\eTú, 'eme 'e naba) i l  Ie kÍá.y ' ' '

opěljsme spolu v Charlres Y katedrále a vibrujeme' chvcjeme se dojati
kÍásou tčc]r ránč gotických baÍevných oten'jdeme kolem starého

středověkého domu s hrázdčným ZdiveÍn, kdc na ťámujc vyiczaný
hlemýŽď na listec]r vinné.éYy' Jsnre chudi,na penize' ale bohati
nasbiÍánými dojmy á šťastnijako blcchy z tÓ svobodné atmosÍéÍy
ko|em. Nad námi střibrošedé nebc a svět]o takjasné' Že najednou
cháperne. proČ impÍesionismus vzniknul právě tady ve Francii'

A film běŽi dál'
Pracujeme spolu na turnovskÓm nádÍaŽi. Rcstalruierne nástěnné ma]by

Kaí1aVika'.' a ty mivypÍavujeŠ o sYýcb záŽitcich z Kyjeva, kdejsi
proniknu]přes s|ÍáŽe aŽ ía b]ešítrh na okraji města

a Yidě] ty chudáky, kteři prodáva]i hromádku rezavýcb hřebíků,
dYě boly' z njclrŽj€dna byla pánská a druhá s !rysokým podpatkem,

někdo generálskou unjformu, a paljsipopisoval scénu,
kteÍá ti vzála dcch' Z pytle' na tterém byly zbytky iezanky.
vysypa] nějalf podnikavec zubniprotézy po neboŽlicich

a lyjsividč] ýatÓho, vousatÓho kozáka. jak si ly různÓ protézy zkouši,
jeslli mu bude nějaká pasovai.

A poslednÍ záběr'
JedeÚe spo]u autenr od FÍántišká a ty mi najednou řikáš

',Viš, co bych ch!ěl? K tomu výlvatnému chorá|u ]idýva přjda! aspon
jeden j €diný v]ashí tón.'''

A tenjsj' Jardo' docela urČi1ě piidal a naYicjsi piemobl svůj osLtd.
protoŽc ve svých ob.2zech budeš Žil dál,
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KNIHon\rIcKÁ PRÁCB vRcHoI,Í čINtvosrÍ
v oooĚlt'NÍ pno nĚrI a uúotŽ

runNovsrÝ cneNÁtrx - účinná škola hrou
MěrÍskú khihov1a A]ú0t1í a MarlQ v Ta.naNě '))'ros!]d napathybně v

sk |eč ó v}nikající sÍl,edi|ka kuInlIních čjnnosÍí |}cházejíLíLh z ]ásk} ke
knize, Piitatn z|láště |ýMzně, ||naléza|,ě a rc1ni d).na ]j:k), Půsabí oddě.
lení pro Ilě|ské d |nIadé čtenliře' PečL!ie a Ía Iel), kolekti','k|1ilta\'n),' avŠak
ráÉ tLl obztláŠ|' |fýl|pu ie do papiedí LlaIŠíh\hčí osoh aý . pa í E|,tl Kor.
ll o | á. Jeií ak|^'i|}.jsat! jí živÍnin kaníčken1; sÍLi|e 5( :!fu h|ktií |rcú 

"nEoýi, jak od dčtsfuí n1lddež zaLÚnrcuÍ a ÉsÍ k razúe]Ií tale|tÍu a čÍe áÍ.
ských.Ii|ib' Věcipto:pí|'á trvIá přáÍel,,ká ,pluplice 3 nejlisp.ŠnějŠí]l1i k i
havani blízk)1ch, ale i ý.dále\těiších ]něst' 

lrcd.t

Eva KORDOVA

@ o |IÁs B,|I] rllú v n1rnqsKÍcl I'sTEffi:
tvfrsÍc oř.rgd lowrowr - "črurre vŠIcrnu"

MěíSká knihovna Antonina Ma|ka Y TuÍnovč ic  člcncnr sÝaz!  kn ihovniků a
jnlorn]aČnich pmcolniků. ]edna sekce této pÍolisti ot.gani7ace sdfuŽuj€ pra.
covniky dětských odděleni 'rejen veiejných. ale i Školnich knihoven v t7v. Klubu
délských knihoven' Členovó sc pravide|n. scházeji s cilem z]e!šit činnost. hle
dat v pťacl s dětmi nové ceýy, jak ZmčtÍ dosavadni hodiny in|orÍnačni výcho
Yy' hodiny ykhory ke členářslvi, jak nápomáha! v odýÍaňoYáni ncČtcnáistvi u
děli ijak pomoci pij poruchách čteni ap' To vŠe v Úzké spolupráci se školami'

KIub dětských kniho\€n rryhlásil k MezináÍodnímu dni dětské knihy. který ic
.jak známo 2' dubna, akci ',ČTEME VŠlcHNI"' Naše knihoYna se k této výZvě
piipojila, ale'Íoz}odli jsn]e se p'o N4ĚsíC DÉTsKÉ KN1HoVNY, My!]Íne si.
Že na akci .Cleme všichni'' to neni dlouhá doba, pokud bychom to vzali dos]o.
va a skutečně všichni se zapojili Naší snabou lotiŽjc oslovit nejen co nej\,ice
děli, ČIenáiŮ, alc i nečtenářú, spo]u s jejich rodinamj' Zapůsobil i na rodi.e''.
.,Udělejte sičas na svÓ dčti, vŽdyť čas. kle|ýjim věnujete třeba pÍávč pii společ
né.etbě,  malováni .  bcscdč ncbojen p lostém popovidání '  se vrát inc ict  vá|n.  a]e
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hlavně vašim dětem.' Za naši
vizvou je také snaha přib|iŽit dět.
ské oddčleni knihovny šjÍoké
veiejnosti a řici tim: .Jsm€ tu pÍo
vás a vaše děli.''

co jsme na Měsic dětské kni.
hovny připravili?

ve spolupráci s €  sukovou
studijni  knihovnou l i teratury
p r o  m l ádeŽ  a  časop i s em
Česká škoIa byla }yh1ášena
Áhkela o heihezčí knih rcka
1995 .

u kočáru koné?..' Pán se na něj nej.
pÍve obořil, a]e pak se zasmál a
řekl si. Že rc byl asi blázen' Jak by
se sem vešel.jeden kúň. natoŽ dva'
Všechno ďlkladně pokapal a šel
zase dá|€' zašel dojednoho kráÍ!
ku a zepta| se na tabák. Pán mu
ukáza|' kde se pÍodáýí, U tÍafiky
si !rybnl si|ný tabák- KdyŽ došlo
naplaccni. lak vodnik platil sro le!
staÍými penězi' To uŽ mč| vodnÍk
c€Iý jeden hÍnec Yody spotřebova.

JiŽ ca|ý bř€zan pÍobíhá Y neší k[ihovné 2kce "PUTUJEME zA
POIIADKOU".

Na zák|adé tě€hto besed pÍo dě|i je vyh|ášena vitýamá a lileÍáínj soutéŽ na
pohádkové léma. Neilepši pÍáce budou odměněny pň besedě se spisovalcl*ou a
pohádkářkou MaÍii Kubátovou 25' dubna' Na dny předvelikonočni jsmc v€ spc
luprá€is AntikvaÍiátem á knihkupeclvim pana Baíúňka připÍavi|iprod€jnivýsta-
vu kÍlih. Proběhne od středy 3' dubna do pátku 25' dubna. V pÍúběhu mésice
dubna připravujeme řadu zajimavých selkáni se spisovateli a iluýrátory pro děti'

OVODNftOVI
Povim vám pohádku o vodnikovi' Ž€ n€vě.ite?Takjá vás přesvědčín' vodnik

žije Y€ vodě á kouií dýmku. JenŽe už ji vykouři| a to je pÍo vodnika pohÍoma.
Tak se Íozhod|' Že se\ydádo města. Udělalsivelikou zásobu vody do hrnců- To
píoto' aby mu n€tryschlšos. PÍoloŽe toje pÍo vodnika důleŽitó. Ták sc vydal do
měsla. Rjkalsi, Že se to asizalěch s|o let nezměni|o. Nejprv€ s € divil těm no!'m
kočárům' Jeden ho nálem př€j €I' zeptal se jednoho pána: 'VaŠnosto' td€ jsou

ný a z toho púlku na zemi.vši'róe Nddlinéhr ,'phidkói. " hoš. HRD|NU t.ýíir4'*h,rdh

kde byl zústávala za nim voda' Vodnika poíali do směnárny laměnit si penize'
Tam za dukáty dostal moc a moc peněz a lak si koupil lolik iabáku. Že Ínu sta.
čil na dalšIch sto let'

KONEC .  1  )  I .
. i.B-?1wt\lRDtN^
s!€rmov' 62óŤ5| I.0 t1unov
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2. DUBNA 1996 TURNOV
DĚTŠTÍ MILon{ícI KNÍŽEK v PRAZE

suK "95

- : , i  | - l
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z b yně k  Ma i i n s i ý

CYRIL
A TENISKA

ía,,,A p* 1n,-l * 7i.u*"<'

4?,Ú%
7.1,ů,,/,,:a:4,. ../. L/ 4ó

Afrodita,-"nffi","
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flha.lnodai Ei,naúch n in i,n lh'
c!4 o dirkn! řťdd|ú h^rí* Jiii
z/iČtIí r dr. ihdL M1rtlo'
,,Ico|i- Kor|Ifuj! Eý lia,ddú'

Prln ]|ovoT\i c ,iýi[Aq ''Íii ilrti ,
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Al.IASTtm.TE
>> Tirmovský Granátek <<

Jak,n]., \)^h ho]c,,,n (n,kd) n?I'0ni,Cljn) oni 'ýa,a'' l ló"k\p|netk irndiývl
i zalaŽení dětského čtendř|kěho křouŽkl s oní|n na TÚnoýsku zcela cha k.

k)"|  ko]ncnd^L'o .  'p?r la i 'L;n" oah"?aoyÚain .  TURNoysK
TEK'ýede"ý Eýou Kordoýo||' Ten se bza zapojil i de, ce|oýdlhích souÍěŽI

česÍně se ý lid! tllnis|iie. Na ná\ledúících dýotl ý|dndch hol .laku]Ientdčni

@@

ímk| zjeh1,í|ézhéha pab,| y Praze (1997):

5,1





a:d!ť(:,?}a,ďil,lj
ÍE! Ia pl:n/au

lfuÍy

'/irlutlafulq - ntr *
/kr 'i|Ío 1)ilw ,
Jqt1rt ěQkn,n

n kiidnik
^|íúk|ln,lPK |hlL

,ílutul'|iu
,uari rt'ábtsu

ťl,lu1b lnÍ4)/nai,
*-7
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Z ,,korespondence,, malíře M. Jágra TuÍnovským

;' --L ;T@4'rýa,z'k e ťL^
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Domov
pÍo Maďany

spisovatelka
N'artina DRI.ryERovÁ

i lustrátoÍká
Evá MAsTNÍKov'Á

BescdÍ! hd.l k'\ihou't1e i ixkalfl řii
ocanční o.1 dětí,uěitelů 4 kllihoýnikť!
v luLketě o nej|Ezčí É|,ihu roku 98'
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Mě!r9}Á k'ihomA A. |',lá116

o|.'.mi ml'.!'t č.'|..lo r.ic

s|Í.ói.ko Přo ýolíÝ !& !.ri . 4láóc.c
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fr|ěs,ská knlhovna Antonina nafka
a lt,zŠ v rurnoYě

zvou děti í. sotkánÍ a besédrt se
spřsovateÍko|| a poft ádkářtou

,

MARII
KUBATOVOU

\,arouaru
S PoHÁDKoiJ
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TUaIovsíKÝ cnANÁT A "GnÁIvÍTK"(Slovo sP|sovATtLcÍNo z(vÉREM | \A DALsi ctsTu l(\lHo\\)
Jméno města TuÍnoYa jsem poznala ! dčtslvi: Krajkové l]Ži mi babičky zdc

bi]a bÍoŽ Ž lurnovských graná1ů' BabiČka o granátech iikala: 'T0 jsou krúpě.jky
kÍve čcské Žemě. Permonici je pÍomčniIi v lrvanlivou krásu, aby s€ n€zapomí
nalo. kolikrát a zač ta naše země krvácela.'' Babička mč]a třináct déti a bolesinč
z.ala' coje to ma|eřský slrach' Zdědi)ajsem |u broŽ' osleplou uŽ o nčkolik gra'
nálů' kteÍé čas€m vypadaly' a v.acivám s€ k nim, kdyŽ se o něco vzácného bojim'

Podruhéjscm s€ selkala s TuÍnovem aŽjako spisovatelka: PiišIo mi z Turnova
pozváni na kňiny méýské knihovny' Knihovna mě1a bý( porňěna jménem v1a.
steneckého bL]ditclc Antonina MaÍka. Pohádkové královstvi. ! něÍnŽ jscm svou
tvorboujako pohádkářka bylovala. pihuzuje kmokovývi dvoiÍoli] Dobré kmot.
řiČky stávaj; u ko|ébek novo.ozenců A kmotiiČka smrt vysvobozuje. kdyŽ le tiha
bolavé člověčiny k n€un€seni' Kmotrovstvije oblouk nad Životcnr a být kÍrolÍem
znamená velký závazek' To j € slib' budu o lobě věděl a bud! ti íát nablizku v
dobÍém ' z|ém' kdykoliv to budeš potř €boval' Tak js€m se íala - spolu s
Františkem N€pilem . kmorÍou tuÍnovské knihovny a přemýšlela ]sem. jak by
měl asi kmolijčkovský s|ib znit:

slikii, ž. btlth PaÍrc,kofu lisíců knížek' k|eft týoií pokladnk'i knihoý|)'a |rezor

Že hu.ln poh1úhaÍ khihoýníklhfi a knihoýnicí]11, kleií s|ouží ý knihÓýhě iaka pra
ýředníci n1ezi khíŽkol a členářen..
. a paČi!ún|, iak dlo ho že li li |uÍnovŠlí knihoýnici' pk(ráýojíc? |e a ie.lcn dfu]Iě.
,,1u'jak šU rak!' konají Íu!e, prcsliednickon sllŽb\l?

V roce 2000 je lo uŽ řetěz stoosmdcsáti let. Co se za ta |é|a poskláda|o v
paměť české zcmč' ajak s€ běh.asu zrcadli v knihách' v tematcch' vjazyce? od
roku |820. od dob nlocného r€akčÍiho Mctlcrnicha. Dies Íevo|učni rok l848.
dvě svělové války, dvoji okupaci . kolikÍát tu uŽ bylo třeba, aby českýjazyk našel
asy lv česté knize ' . ' I

L is lova lajscn v domáci  kn ihoYně.zdčdčné po la l inkovi '  a h]cdala isem,jaké
poslán i  by mohl  ř ic i  Antonin MaÍek knihovnČ' jeŽ nese jehojméno? Znčlo by to
přil'Š ýarobyle v našem novém čase, kdybychom chtěli citoYat z přednllu!],
jakou v l €lech počálků české vědy doprovodil Jungmannovu .slov€snoý'' Ale j
pies pÍáh Yčků je z těch aÍchaických v.| cilil v.elost i úctu k nrateřskémo jazy
ku' A ta by nt|a pÍosvital i do našcho času a naŠipráce s knjho!'

Tu vřc|ost a h|uboké zauj€li pÍo pÍáci s knihou, jeŽ piesahuje rilmcc povin
noslj linihovnika. jscm cíti]a' kdyŽjsem podIŽela v Íu1'ou ..Tuínovský gíaná(ek'']
Děti. tteré luÍnovská knihovna rychoýává v členáře a přál €lc kniŽck. vydávaji
svůj liteÍátni časopis' sánri si piší piibéhy' samije jlustruji' sanri rcdi8Ují svůj
časopis' Naučit děti nejen čkt, a|e i odivat v]astní myšlenky do s|ov. včt' přibě.
hůje vic neŽ libohra s psaným slov€m:je lo výzbroj pÍo Život' vŽdyť kdo neumi
foÍmuloYat myŠlenlu. pÍonésl ji nah|N .i sdčlit ji papíru' 'i € pÍo okolni svět
němý' a toje totiŽ co bezbranný. A za tu(o výzbÍoj do ŽiYota dncs a za ýoosm.
desát |elpíácc s knibou, kteÍá pomaha|a ná.odu ŽÍ.jsme tuÍnovstlm knjhovni
kům vdččni' Nejen my' kleřijsmc s pÍlcipÍo knihu spjali. ale ory rodičc. m} Uči
te lé, my vŠichn i  p iad lác i  uá}na řečt. jcŽ spojuje l id js  1 idmiv náíod KéŽjc náše
piádlo pevni a uŠ|echtilé. /
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R€dakce se zadostiučiněním sděluje všem příznivcům a přáte-
lům tulnovské Městské knihovny A. Malka, že se V roce svého \,ý-
znamného Úročí (počínaie 1. 1' 2000) stala rovněŽ sídlem regio.
nální os v ě t ové instifuce - občanského sdÍuŽeni '.PAMĚŤ
ČEsKÉHo RAJE A PoDJEŠTĚDÍ,,. Út<oty a obsah Činností tohoto
sdruŽení jsou široké, občansky an8aŽované a zaměřované přede-
vším na oživování velkých tladic klaje i ieho ne j!ýZnamněiších o.
sobností' Proto také sdluŽení 'e lydavatelem re8ionálního vlasti-
vědného sboÍníku ',oD JEšTĚDA K TRosKÚ\,í., u iehoŽ ko|ébky
stáli univerzitní prof. dr. J. V. Šimák z Turnova a Ťidící učitel
Václav Havel z Českého Dubu, tamtéž zakladatel Podještědského
muzea KaIoliny světlé'

PAMĚTNí PUBLIKACI,,sToosMDE.
SATILETA, 1820 . 2000,,\Tchází v edic i
re8ionálního vlast ivědného sboíníku
,,od JeŠtěcla k Troskám.. v roce důleŽitého
výročí Mě5t5ké knihovny Ántonína Marka
vTurnově. Autorsky přispěli uvedení tvúÍ.
ci a spolupracovníci za redakce Václava
Jenšovského, pÍom' fi1os' Na tiírlní střaně
obálky a rovněž uvnitř pub]ikace (st|' 54)
by]o použito ori8inálnich kreseb Anny
Mastníkové, jedné z aktivních dětských
čtenářek knihovny' vydání tohoto ..ýroč"
ního tisku financovala Městská knihovna
A. MaÍka v Turnově z vlastních zdrojů.

oD JEŠTEDA
K TRoSKÁM
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\]'{sTnŤDNt* sBonNÍ(
ČESKÉIÍ) RÍJI.j ̂ P0DJEŠTi]|)Í

TISK| Markct systcm Mnichovo HÍadiště, Ívana oIb. ac\ta 3oa, t.l'/Íax 0329 /77 10 6Í]'
sazba a 8lafická úplavaI llichaId LEBliR'
Vycházi nákladem| 8o0 !ýtlskú'
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