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JEDNIČKOVÉ ROKY A STO
ZASTAVENÍ
Městská knihovna věrně otevírá své brány vědění a informací skutečně
roky. Jakých těch posledních sto let ale bylo a jak se knihovna narodila?
V její historii byly šťastnými milníky letopočty končící jedničkou.
Rok 1841 je považován za úplný počátek knihovnictví v Rokycanech.
Tehdy osvícený učitel V. Pába věnoval prvních 22 knih k veřejnému půjčování. Rok 1861 je dalším přelomem. Je obnovena činnost Měšťanské besedy
a tím i čtenářského spolku a Nekolovy čítárny. Rokycanský rodák a císařský
rada ve Vídni Jan Nekola věnoval během let základ veřejné knihovny – mnoho českých i německých knih a předplatné časopisů. A konečně rok 1921
byl rokem oficiálního aktu sloučení knihoven obecní, muzejní a knihovny
spolku Hálek. Vznikla městská knihovna v relacích a podle zákonů tehdejší mladé Masarykovy republiky, hlavně pokrokového zákona o knihovnách
a jeho nařízeních.
Dovolte alespoň stručné a heslovité ohlédnutí za posledním stoletím rokycanské knihovny. Bylo čerpáno z archivních materiálů i vzpomínkových
faktů. Jednotlivé události a rozhodnutí dané doby nejsou hodnoceny ani
komentovány, jen popravdě popsány tak, jak šel život našich čtenářů, knihovníků i města. Budeme potěšeni, když v nich zalistujete a zavzpomínáte.
Jana Aubrechtová
t. č. ředitelka
listopad 2021
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POČÁTKY
V augustiniánském klášteře, který v Rokycanech existoval v letech 1363
až 1546, měli rozsáhlou knihovnu, v níž bylo nejméně 118 rukopisů ze 14.
a 15. století a nejméně 11 prvotisků i četné další tištěné knihy. Z těchto rukopisů je 39 v knihovně Národního muzea v Praze, 13 v Univerzitní knihovně v Brně, 4 byly ještě r. 1988 na děkanství v Rokycanech. I po zrušení
kláštera rokycanští děkanové kupovali četné knihy, takže jejich knihovna
r. 1926, kdy pořídil její katalog PhDr. Karel Kadlec, čítala na dvanáct set
inventárních čísel. Byla tu zastoupena téměř úplně literatura prvého období
českého národního obrození. R. 1998 byla převezena do klášterní knihovny
v Teplé, kde tvořila zvláštní oddělení.1
Josef Dobrovský v roce 1779 píše ve svých Zprávách o knihovnách pod
nadpisem O jedné staré klášterní knihovně, o starých knihách, které náhodně
nalezl v Rokycanech: „Nalezl jsem nemalý počet rukopisů v klenuté komoře za
sakristií farního kostela, který kdysi řádoví kanovníci spravovali. Na štěstí je toto
místo suché, takže rukopisy neutrpěly žádnou škodu. Zdá se, že to byla velmi
rozsáhlá knihovna, jak se dá tušit z připsaných písmen a číslic. Na vnější straně
nebo na prvním listu jsou též záznamy (latinské): Dům sv. Marie v Rokycanech,
Klášter řeholních kanovníků v Rokycanech.“
Ale zpět k veřejné městské knihovně.
Takto popisuje počátky knihovnictví týdeník Žďár pod názvem Obětavý
vlastenec rokycanský před sto lety. „Byl to Václav Pába, tehdejší vzorný učitel
v Rokycanech, zakladatel nadace pro chudé, která se vyplácí každým rokem.
Pábovo jméno mělo dobrý zvuk mezi vychovateli a učiteli. Častokrát se na něho
odvolávají. O jeho vlasteneckém počinu píší „Kwěty“ národni zabavwnik pro
Čechy, Morawany, Slowaky a Slezany, v 16 čísle ze dne 22. dubna 1841 (poPočátky
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znamenáváme, že článeček přepisujeme dnešním pravopisem, ale ponecháváme
tehdejší slovní i větné zvláštnosti): „V Rokycanech založena jest péčí tamějšího
vzorného učitele, p. V. Páby, česká knihovna, a dosáhnuvši vysokého stvrzení
i schválení, začátkem letošního roku do veřejného života vkročila. Za první peněžitý základ daroval řečený vlastenec 15 zl. stř., 22 kněh, a uvolil se pro tuto
knihovnu až do své smrti (dej Všemohoucí, aby hodně vzdálené!) všechny, nákladem Svatojánského dědictví vycházející knihy kupovati a jí darovati.“2
Václav Pába (1792–1870) zakládá v roce 1848 Čtenářskou besedu a to
s učitelem na hlavní škole (vyšší typ školy) Janem Lodlem (1813–1892). Ta
zahájila činnost v pivovaře, v dnešní ulici U Spilky. Učitelé předčítali české
časopisy, vysvětlovali a poté se o přečteném rokovalo.3 Z této Čtenářské besedy, vzniká 17.12. 1848, pobočka Lípy Slovanské.4 Ale když spolčovací zákon
ze dne 17.3.1849 zakázal existenci filiálek spolků na venkově, pražský výbor
Lípy Slovanské vyzval své venkovské pobočky, aby se přeměnily na povolené
čtenářské spolky. A tak schválením rokycanského magistrátu z 31. 7. 1849
je uznán spolek čtenářský Měšťanské besedy, který založil rokycanský rodák
a císařský rada ve Vídni Jan Nekola (1787–?). Měšťanská beseda sídlila nejprve v hostinci U Černého orla (čp. 133, Lidový dům, vedle radnice). Zde
si členové mohli přečíst knihy a noviny, které sem daroval již zmíněný Jan
Nekola. 2. 12. 1849 se vše stěhuje do domu čp. 2 (hotel Český dvůr, vedle radnice), kde je v prvním poschodí zřízena nejen čítárna, ale i hovorna
a občerstvovna. Prostory jsou velmi hojně navštěvovány a přestávají stačit,
a proto se opět stěhují. Tentokrát do domu čp. 9 (naproti OD Žďár, dům
s renesančním štítem). V roce 1851 (23.8.) Měšťanská beseda zaniká vlivem
politických událostí a čítárna je přestěhována do místností dětské opatrovny
(zbořený dům čp. 158, v místech OD Žďár). Pan rada Nekola opět poskytuje otop na zimní měsíce a dál zásobuje knihami a časopisy. Tehdejší
Bachův absolutismus a politický útlak se v Rokycanech projevil i tím, že
tehdejší starosta František Mudra půjčování z obecní knihovny zakázal. Ale
s uvolněním veřejného života a za přispění J. Nekoly je v Rokycanech 10. 3.
1861 opět založena Měšťanská beseda, která měla vedla odboru pěveckého,
divadelního a hudebního i odbor čtenářský. Nekolovská čítárna je přestěhována do nových místností pronajatých od Fr. Kötze s roční činží 150 zlatých
a 28. dubna 1861 slavnostně otevřena. Slavnostní báseň k této příležitosti
složil a na místě přednesl učitel Jan Lodl. Za ředitele čítárny je jmenován Antonín Kučera (1809–1884). Radní Nekola předplatil pro čítárnu 16 titulů
časopisů (např. Národní listy, Čas, Pražské noviny, Obecní listy, Obrazy života,
Humoristické listy, Lumír, Černokněžník…).5 Zároveň se začínají půjčovat
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knihy z majetku města, a tak vzniká obecní (městská) knihovna. Rok 1861 je
proto také považován za vznik městské knihovny. Adolf Srb o knihovně píše:
„V městě nalézá se bohatá obecní knihovna cís. radou Janem Nekolou r. 1848
založená. Od r. 1870 věnuje obec každoročně 100 zl. na rozmnožení knih kromě nákladu na vazbu a předplatného na časopisy; knihovna čítá nyní na 1100
svazkův.“6 Dlouhá léta ji vedl Antonín Kučera, učitel češtiny a němčiny na
reálce ve školní budově za radnicí. V r. 1900 měla 1250 knih. Každý trvale
v Rokycanech usedlý občan si tu mohl půjčit bezplatně nejvíce dvě knihy na
měsíc. Půjčovalo se každé úterý a pátek od 19 do 20 hodin.
V roce 1901 se městská knihovna stěhuje ze školy (zřejmě bývalá škola Za
Radnicí) do prvého poschodí obecního domu č. 126/I na Mariánském (dnes
Masarykově náměstí), zvaném u Bluďovských, který v té době patřil městu.7
Kromě městské knihovny existovaly v Rokycanech další knihovny,
z nichž si mohli zájemci půjčovat knihy. Téměř každý spolek měl knihovnu.
Od 1. 1. 1903 byla s městskou knihovnou sloučena knihovna Sokola, spolku
národních dělníků Havlíček a dámského spolku Ludmila.8
Samostatnou zůstala knihovna velmi aktivního Čtenářsko zábavního
spolku Hálek, který měl čítárnu původně v malé místnosti u sálu hostince
Střelnice (Střelovny). V roce 1906 vlastnil Hálek 1372 svazků knih, z toho
994 prózy a poezie, 248 časopisů, 11 vědeckých děl, vše v hodnotě 8715 K.9
V roce 1904 (14. 2.) dochází k otevření veřejné čítárny a v průběhu téhož
roku k otevření veřejné lidové knihovny v dokončené budově místní sokolovny. Knihovna měla schválený řád (pravidla půjčování) městskou radou.
Knihy se půjčovaly vždy v úterý a pátek od 7. hodiny do 8. hodiny večer.
Knihovna měla 1540 knih. Jak píše tehdejší týdeník Žďár, stoupá počet návštěvníků, čítárnu navštěvuje více mužů než žen. „V knihovně bylo celkem
2022 svazků, z toho 74 % beletrie a básní, 26 % spisů poučných, odborných a populárně vědeckých. Knihy byly půjčovány celkem v 72 večerech.
Všech zapsaných čtenářů bylo celkem 342 a ti navštívili knihovnu 2454×
a vypůjčili si 7104 knihy. V jednom večeru bylo průměrně půjčeno 99 knih,
Nejvíce 197, nejméně 15 knih. Jeden čtenář přečetl nejvíce 138 knih, nejméně 2 knihy. Mezi zapsanými čtenáři bylo 87 žen, tedy asi čtvrtina. Podle
povolání živnostníků 20 (5,8 %), dělníků a pomocníků 183 (53,5 %), učitelů a učitelek 13 (3,8 %), profesorů 2 (0,6 %), studujících 9 (2,6 %), jiných
12 (3,5 %).10 V čítárně je vyloženo 7 deníků, 46 listů krajinských a různých
politických směrů, 38 časopisů beletristických a revuí.11
Do roku 1904 byl správcem knihovny Václav Kočvara, ředitel školy, poté
Josef Sedlák, městský účetní, a to až do roku 1948.
Počátky
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V roce 1910 městská rada schválila přestěhování knihovny i čítárny z místní sokolovny do nově opravených místností ve II. patře budovy městské spořitelny na Mariánském (nyní Masarykově) náměstí. Od té doby knihovna
dům neopustila, pouze v letech 1992-1994, kdy se budova rekonstruovala,
byla jednotlivá oddělení umístěna v náhradních prostorách po městě.
Čítárna zahájila činnost v neděli 16. 10. 1910 a byla otevřena ve středu
a v sobotu od 16 do 20 hodin a v neděli od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin.
Knihovna zahájila činnost v úterý 18. října 1910 a půjčovalo se vždy v úterý
a v pátek od 19 do 20 hodin. Přístup do knihovny vedl přes místnosti určenými pro čítárnu. V knihovně byly vyloženy rozmnožené doplňky seznamů
nově přibylých knih. Čtenářům byly vydány nové legitimační listy, do kterých byly vypůjčené knihy zapisovány. Knihovnu i čítárnu řídilo kuratorium
skládající se z těchto členů: starosta města Jan Anichober, redaktor Hejrovský,
Antonín Hořice, JUDr. Karlík, účetní J. Sedlák, JUDr. Vorel, Fr. Zrzavecký
a prof. A. Zoglmann, které schválilo, aby čítárna byla o letních prázdninách
otevřena každodenně. Také byl schválen rozpočet na rok 1911 v částce 2800
K, který se zařadil do rozpočtu obecního. Do knihovny bylo nově zařazeno
620 svazků knih a 66 časopisů, takže celkový počet svazků stoupl na 3032
knih a 320 svazků časopisů. V čítárně je vyloženo 96 časopisů a 64 revuí.12
Myšlenka na spojení knihoven v Rokycanech se objevila 16. března 1918,
kdy týdeník Brdský kraj otiskl nepodepsaný článek Spojení knižnic v Rokycanech. Píše se v něm: „Naše město věnuje ze všech měst venkovských největší peníz
na svou knižnici. Obecní knihovna má asi 4000 svazků, Čtenářský spolek Hálek
asi 2000, muzejní knihovna asi 6000 svazků.“ Autor se přimlouvá za sloučení
všech tří knihoven. Hálku tak odpadnou náklady na místnost, světlo, otop,
knihovníka a členské příspěvky bude možno věnovat jen rozvoji knihovny.13
Knihovna byla i po první světové válce umístěna ve 2. patře městské spořitelny. Ve dvou místnostech čítárenských vybírali si čtenáři knihy, v dalších
třech místnostech byly stěny obloženy vysokými příhradami naplněnými
svazky vázaných knih. V r. 1919 bylo zapsáno 404, v r. 1920 kolem 300
čtenářů. Průměrná denní návštěva byla 35 čtenářů, kterým bylo zapůjčeno
průměrně 180 knih.14
Vznik republiky v roce 1918 znamenal zásah i do stojatých vod kultury.
Dne 21. srpna 1919 došlo v Rokycanech k ustavení Okresního sboru osvětového, který měl za úkol kromě jiného: „sledovat osvětovou činnost a zkušenosti při ní, vést statistiku a dozor veřejných knihoven“. Předsedou byl
zvolen dr. B. Horák, jednatelem odborný učitel J. Königsmark, pokladníkem
Hugo Meluzín, odborný učitel hospodářské školy a ještě 8 členů výboru.
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Ustavil se výbor besídkový, knihovní a přednáškový. To vše na základě tzv.
1. knihovního zákona č. 430/19 Sb. ze dne 22.7.1919, který byl tak pokrokový, že nám ho záviděl celý svět. Cesta ke vzniku spojené moderní knihovny
byla otevřena a nastal pro knihovnu zlomový rok 1921.
Starostou byl pan Václav Hořice, obyvatelstvo Rokycan čítalo 6731 obyvatel, počet domů 597 a v republice tehdy probíhalo první sčítání obyvatelstva.
V neděli 29. května 1921 nastává nový začátek knihovny. Dochází ke
vzniku Obecní knihovny a čítárny v Rokycanech sloučením rokycanské
knihovny musejní ( 6 000 svazků), obecní (10 200 svazků) a knihovny čtenářského spolku Hálek (2 347 svazků) v jednu veřejnou knihovnu. Spolek
Hálek postoupil svoji knihovnu s podmínkou, že v knihovní radě budou zasedat vždy alespoň 2 členové Hálku. Tuto nově vzniklou knihovnu podpořily
i další spolky knižními dary, např. Živnostenská beseda. A jak slavnost probíhala, můžeme se dočíst například v týdeníku Žďár ze dne 4. a 11. června
1921 pod názvem Kulturní čin:
„V neděli dovršeno dílo, jež bude sloužiti vždy ke cti Rokycan a jímž se naše
město bude moci skutečně chlubiti. Byloť toho dne provedeno sloučení tří velkých
knihoven zdejších, obecní, musejní a čten. Spolku Hálek v jednu velikou knihovnu, čítající na 18.000 svazků jednak vybrané a cenné četby beletristické, jednak
vědecké. Tím postavily se Rokycany jistě v malou řadu venkovských měst, ve kterých o kulturní potřeby občanstva je společným úsilím stejně bohatě postaráno.
Událost tak významná oslavena v neděli malou, řekl bych rodinnou slavností.
Dopoledne o 10. hod. sešli se v místnostech čítárny, zelení a obrazy vyzdobené
zástupci obec. zastupitelstva, měst. rady, knihovní rady, čten. záb. spolku Hálek,
okr. osvět. sboru, musejního kuratoria, prokury měst. železáren a měst. spořitelny,
jež přivítal předseda knihovní rady, m. radní p. E. Veselý, připomenuv, že i slavní
spisovatelé naši i cizí, jsou naší malé slavnosti přítomnosti, ovšem jen svými díly.
Pěkná knihovna je nejkrásnější ozdobou každé obce. Naše knihovna bude ozdobou Rokycan, zvláště teď, když vzácným a velkým darem knihovny Hálku byla
rozmnožena o 2347 svazků cenných děl. Za ten dar dlužno vysloviti skutečné
díky a přání, aby Hálek dále blahodárně působil k prospěchu města i svému a aby
knihovna našla vždy takové podpory, jaké zasluhuje.“
Jak krásná a stále platná slova.
„Zástupce Hálka pan prof. Dr. B. Horák proslovil pak opět jednu z krásných
svých řečí, zdůrazňuje, že knihovny mají sloužiti rozšíření vzdělání, zušlechťovati, vychovávati k pravému lidství. Hálek, odevzdávaje všeobecnému užívání svůj
nejvzácnější dar, schraňovaný po 40 roků, nejkrásněji splňuje své kulturní poslání
Počátky
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a pomáhá vytvořit v našem městě krásnou, bohatou knihovnu. Pan starosta obce
Hořice poté uznale mluvil o všech, kdož již r. 1860 položili základ k naší obecní
knihovně, zvláště o zdejším rodáku, ministerském radovi Nekolovi, který věnoval
mnoho svazků českých a německých knih. Vzpomněl ředitele škol V. Kočvary,
který bez nároku na odměnu dlouhá léta byl knihovníkem, i pana účetního Sedláka, který se knihovně věnuje již 22 let. Starosta předal pak knihovnu obecní
komisi knihovní a předseda této komise E. Veselý knihovnu přejal a slíbil vyhověti
přáním p. starosty, ovšem dožaduje se také další benevolence obce.
Po těchto srdečných projevech podniknuta prohlídka knihoven; v obecní podal poučení p. účetní Sedlák, připomínaje, že Sokol již před léty věnoval obecní
knihovně svoji asi 800 svazkovou knihovnu, o knihovně Hálka podal výklad
p. odb. uč. Jaňour, o muzejní p. Dr. Horák. Pak odebrali se účastníci do obecního
musea, v němž jsou shromažďovány věci velice oceňované cizími návštěvníky.“
Období 1921 až 2021 lze charakterizovat jako období rozvoje knihovnictví. O těchto posledních sto letech máme již více informací a leccos jsme
zažili na vlastní kůži. Události této doby jsou obsahem našeho Kalendária.
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KALENDÁRIUM 1921–1930.
ZASTAVENÍ PRVNÍ
Moderní dějiny knihovny měly na čem stavět. Historie knihovnictví
v Rokycanech sahala až k roku 1841, knihovnický zákon z roku 1919
byl závazný pro všechny obce a zaručoval převzetí četby od čtenářských
spolků a tak poslední květnová neděle roku 1921 byla krásným vyústěním
snah o obecní veřejnou knihovnu. Prvních deset let bylo především obdobím hledání podoby a nastavení podmínek pro čtenáře a provoz. Knihovníkem byl Josef Sedlák, výpůjček až do roku 1933 se uskutečnilo 202 908.
Hospodářská krize zasáhla všechny a knihovna se stává nejlevnější kulturou pro lidi. Byl ustaven okresní osvětový sbor s okresním knihovním
referentem, který řídil všechny okrskové knihovní dozorce provádějící dozor nad činností knihovny ve své obci.

1921
24. února poprvé zasedá knihovní rada v městské úřadovně č.1 o 5. hodině odpolední. Členové této komise, která vznikla dle nového knihovního zákona, jsou člen městské rady a předseda obecní osvětové komise Emil Veselý,
Josef Dobromysl, knihovník Josef Sedlák, pokladní Marie Kadeřábková, jednatel Rudolf Hudlický. Bylo schváleno, že přístup do knihovny bude zakázán
mládeži do 16 let. Členové knihovní rady střídavě a občas konali v knihovně
dozor. Požadavek na rozpočet 1921 činil 24 000,-Kč, v nové knihovně bude
Kalendárium 1921–1930. Zastavení první
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třeba nové uspořádání, velké výlohy s vazbou knih, kterých byla celá řada
dosud nesvázaných.15
5. března proběhla II. schůze knihovní rady, která s povděkem přijala
obnos 10 tisíc Kčs z fondu městských železáren pro kulturní účely na vodu
azakoupení knih pro knihovnu. Není schválen požadavek spolku Hálek, aby
oddělení klasiků, které obsahuje jeho knihovna, bylo po sloučení knihoven
přístupno pouze pro členy Hálku. Toto nařízení by odporovalo knihovnímu
zákonu.
19. března schvaluje knihovní rada na své III. schůzi rozhodnutí, že publikace, které se koupí do knihovny, musejí být nejdříve schváleny městskou
radou.
2. dubna je schválen obnos 6000–8000 Kčs na doplnění knihovny, na
vazbu knih 6000 Kčs, na palivo 4000 Kčs, na různá vydání-pojistné, osvětlení, čištění 700 Kčs a roční odměna knihovníkovi 1800 Kčs. Mezi pomocný
personál – 3 pomocníky – bude rozděleno celkem 1600 Kčs, a sice jednomu
800,- a druhým 400,- ročně.
16. dubna je schváleno, že se od 1. května budou půjčovat knihy jen
v úterý a v pátek od 6 do 7 hodin večer. V neděli bude knihovna zavřena.
„Veřejná lidová knihovna v Rokycanech oznamuje čtenářstvu, že počínaje
příštím týdnem nebudou se půjčovati knihy v pondělí a ve středu odpoledne a zůstávají prozatím vyhraženy toliko dny v úterý a v pátek od 6 do 7 hod. večer.“16
7. května je stanoven datum slavnostního sloučení knihoven na 29. května. Předání má být tiché a spolku Hálek je nutno dát opis všech knih, které
vkládají do společné knihovny.
21. května je stanoven program slavnosti: vyloží se pamětní kniha, do níž
se všichni účastníci zapíší. Slavnost zahájí předseda knihovní rady, následovat bude proslov spolku Hálek a starosta převezme knihovnu. Následovat
bude prohlídka čítárny, knihoven spolku a muzejní knihovny. O vyzdobení
místností čítárny se postará městský zahradník Eduard Žitný. Ke slavnosti
se vypůjčí obraz pana prezidenta.
16. září na 9. schůzi knihovní rada rozhodla objednat u místního tiskaře
Josefa Zápotočného 10 000 kartonových lístků za cenu 170 Kč. Seznam
nových knih se dá na ně opsat.
1. října rozhodla knihovní rada: nejpozději od 15. října musí být knihovna otevřena 4× týdně: v úterý a pátek od 6 do 7 hodin večer a v pondělí
a středu od 4 do 5 hodin odpoledne. Jednomu čtenáři možno půjčit 3–4
knihy, výjimku mají díla vícesvazková. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené
knihy do 4 neděl. Na včasné vrácení se bude upozorňovat v týdeníku Žďár.
| 12

Roky knih, aneb Malé dějiny knihovny

Knihovna_Rokycany.indd 12

21.12.2021 12:58

Kromě toho se požádá správa sokolského biografu, aby takováto upozornění
častěji promítala.
28. října se sešla komise pro výběr knih. Byl přítomen i pan knihovník Sedlák. Bylo např. rozhodnuto, že díla Klostermannova se nakoupí
po 2 exemplářích, 1× Mistr Kampanus, všechny díla bratří Mrštíků, Rok na
vsi ve 2 výtiscích, spisy F. Moravce, řídícího učitele v Trokavci – Bílý ďábel, Zámek Herbertus. Pro pomocné práce při půjčováni byli získáni studenti
zdejšího gymnázia (Antonín Regula). Doručování a zavěšování časopisů do
čítárny měl na starosti úřední sluha František Hofreiter.
10. prosince schválena odměna knihovníkovi Josefu Sedlákovi 1800,-,
pomocníku Ant. Regulovi od 1.1.-30.6. 1921 360,- a Josefu Hofreitrovi
360,-Kč.17

1922
18. února rozhodla knihovní rada, že na nevrácené knihy z knihovny
budou upomínat strážníci a doručovat upomínky.
10. června žádá městská rada o uvolnění městského účetního Sedláka
od prací v knihovně a doporučuje knihovní radě vyžádání ke knihovnickým pracím některého úředníka městských železáren. To je knihovní radou
odmítnuto, vzhledem k odbornosti a specifice práce v knihovně. Naopak je
daleko snazší, aby úředník železáren převzal práce účetnické. Nicméně uspořádání knihovny se opět odkládá.
15. června řešila knihovní rada dopis instruktora veřejných knihoven
dr. Leopolda Calábka z Prahy o výsledku inspekce knihovny. Obsáhlá zpráva
shledala nedostatečným uspořádání knih, ukládala sepsat seznam nově vázaných knih a přičlenit je ciferně k dosavadnímu seznamu. Knihovna musí být
otevřena 4 dny v týdnu. Knihovní řád musí být schválen, vyvěšen a dodržován. Příruční knihovna musí být dostupná. Též bylo schváleno, aby v příštím
období byl zaveden poplatek za půjčování buď ve formě zápisného, nebo
jinak. Z výtěžku by se opravovaly poničené knihy, s kterými čtenáři nešetrně
zacházeli.
14. října bylo rozhodnuto dle státního instruktora veřejných knihoven,
že knihovna bude otevřena 4x týdně : v úterý, čtvrtek a pátek od 6 do 7 hodin večer a v neděli od 9 do 10 hodin dopoledne. V knihovně vypomáhali
zdarma žáci gymnázia Čeněk Svoboda a Mirek Šebora. Za úplatu 30,-Kč
měsíčně paní Štěpánka Pokorná a pan Alois Lehner.
Kalendárium 1921–1930. Zastavení první
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21. října na 18. zasedání knihovní rady bylo schváleno, aby se nevybíraly poplatky za půjčování. Vskutku pokrokové rozhodnutí. Byl schválen
knihovní řád zavedený před 2 lety pouze se změnou , že díla vícesvazková
mohou býti půjčena najednou a pokud knihy nebudou vráceny včas, bude
uložena pořádková pokuta, kterou stanoví knihovní rada. Knihovník předloží za každý ¼ roku seznam čtenářů, kteří knihy neodvedli v předepsané lhůtě
a knihovní rada rozhodne o uložení pokut. Řád knihovní se rozmnoží, nalepí
na lepenky a vyvěsí v několika exemplářích v knihovně. Mimo to se vyhotoví
velká tabule. Řešila se také otázka příruční knihovny, která se nalézala v čítárně, ale prozatím je možné do ní nahlédnout jen za přítomnosti knihovníka.
Občasný dozor v čítárně vykonává Viktorie Schulzová. Bylo rozhodnuto,
aby k pomocným pracím reorganizace knihovny byla přibrána slečna Olga
Hofreitrová (později Roztočilová), která byla povinna pracovat celodenně
v místnostech knihovních na těch pracích, které jí budou přikázány. Její
úřední hodiny budou 8–12 dopoledne a 1–4 odpoledne. Měsíční odměna
nejvýše 300 Kr. Nastoupit měla okamžitě. Studujícímu Boh. Kolovratníkovi
vyplaceno 300,-Kr za napsání doplňků seznamů o prázdninách.18
Vychází v prvním vydání román K. Čapka Továrna na absolutno

1923
5. června navštívil knihovnu státní inspektor knihovnictví pan Fridrich,
za přítomnosti člena knihovní rady R. Hlavsy a okresního dozorce knihovního
prof. Růžka prohlédl knihovnu a její zařízení. Usneseno, aby se knihovna stala
členem „Družstva práce“ a zakupovala veškeré knižní edice tímto vydávané.
15. října na zasedání knihovní rady zvolen nový předseda V. Hlavsa. Též
bylo rozhodnuto, že se provede nákup knih u místního knihkupce Josefa
Mirbauera za 2500 až 3000 korun. Výběrem knih byl pověřen profesor Bedřich Růžek a knihovník Sedlák.19
Vychází Průvodce Rokycanskem a Zbirožskem. Exempláře máme dosud ve
svém fondu

1924
Z tohoto roku se zachoval seznam čtenářů knihovny. Celkem bylo zapsáno 445 čtenářů, kterým bylo přiděleno pořadové číslo. Seznam byl veden
| 14
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v číselné řadě 1 až 445, ale také abecedně dle příjmení, např. první čtenář
pod číslem 202 byl pan Anděl Fr., dílovedoucí. Pestrost uváděných zaměstnáních čtenářů byla značná: truhlář, švadlena, spolumajitel hlav. skladu tabáku, majitel strojírny, studující, vdova po strážníku, modistka, hoteliér.20
Zakoupily se např. tyto knihy: Hanuš: Láska slečny Věry, Dumas: Tajemství ďáblovy rokle, Vrba: Kniha z přírody, Brodský: Nad propastí.
11. listopadu opět navštívil knihovnu státní inspektor knihovnictví Fridrich, prohlédl dosud vykázané katalogizační práce, zápisy knihovní rady
a pokladní (pokladniční) knihu.
Obecní spořitelna věnuje knihu divadelních vzpomínek Františka Bohuslava Pestrý svět herecký. Schválená roční mzda pana knihovníka Sedláka –
1800,-, dále odměna za výpomoc při půjčování Josefu Hofreitrovi 540,-,
Aloisi Lehnerovi a Olze Hofreitrové 270,- a Františku Hofreitrovi za třídění
časopisů 150,- korun.21
Rozpočet na knihy 2 500,-, na časopisy 4 037,-, výlohy správní 3 450,-, na
otop 2 016,-

1925
Knihovnu hojně navštěvují obyvatelé Rokycan, např. čtenářské číslo 207
má Hořice Josef, knihař, číslo 308 má přiděleno Chržová Berta, choť lékárníka a pod číslem 331 je čtenář Königsmark Josef, odborný učitel, bydlištěm
č. 210 Pražské předměstí.
4. dubna zasedá knihovní rada a bere s povděkem přípis obecní spořitelny, že knihovně a čítárně poskytne zdarma otop a osvětlení. Slečna Olga
Hofreitrová, zaměstnaná v knihovně při výpomocných katalogizačních pracích, byla ustanovena úřednicí okresní péče, bude nadále v knihovně denně
od 3 do 6, popř. do 7 hodin večer. Od 1.4. je jí dosavadní roční odměna
snížena na 200,- korun. Do fondu jsou zakoupeny Válečné paměti presidenta
Masaryka.
Seznam čtenářů z roku 1925-26 uvádí 423 aktivních čtenářů

1926
24. dubna zasedala knihovní rada, která přijímá pozvání na Mezinárodní kongres knihovníků v Praze 28. 6.–3. 7. Zastupováním byli pověřeni
Kalendárium 1921–1930. Zastavení první
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knihovník Sedlák a účetní knihovní rady Eliška Lehečková. Velký zájem
o obsazení místa posluhy v knihovně dokládá 6 došlých žádostí rokycanských obyvatel: Nové Marie, choti válečného invalidy, Krupičkové Emilie, vdovy, Černé Anny, posluhovačky, Jandové Antonie, vdovy, Hofreitra
Josefa, krejčího a válečného invalidy, Hornové Antonie, vdovy. Knihovní
rada vybrala Josefa Hofreitra. Účetní Lehečková navrhuje, aby v čítárně byl
neustálý dozor a k dispozici byla kniha návštěvníků, což bylo odsouhlaseno.
Opět byly navrženy poplatky z půjčování a z prodlení. Řešila se též stížnost
pana šéfredaktora A. Srba o tom, že mu knihovna nevychází vstříc při půjčování některých studijních publikací. Knihovník vysvětluje, že šlo pouze
o nedorozumění.
1. května předplacen církevní deník Lidové listy, a to na žádost Místní
organizace českosl. strany lidové a též časopis Reforma pro stranu obchodníků a živnostníků. Naopak nabídka na zakoupení velkého Ottova zeměpisného
atlasu a Statistické příručky republiky Československé byla postoupena městskému muzeu. Předplácet Sbírku zákonů a nařízení republiky československé byla
povinnost dle prováděcích předpisů knihovního zákona.
2. května obecní zastupitelstvo zvolilo na nové dvouleté období knihovní
radu: Josefa Dobromysla, náměstka starosty obce, Václava Peštu, zřízence
státní dráhy, Josefa Basáka, úředníka okresní nemocenské pokladny. Členem zůstává městský radní Ing. V. Hlavsa, předseda obecní komise osvětové,
za čtenářský spolek Hálek pak Eliška Lehečková a profesor Bedřich Růžek.
Knihovní rada 29. května pak z řad čtenářů zvolila další 2 členy: Josefa Vilda,
kartáčníka a Vlas. Baumgärtla, úředníka okresní správní komise.
19. června proběhla schůze knihovní rady a opět se řešily poplatky. Je
navrženo nevybírat poplatky za jednotlivé knihy, ale stanovit roční poplatek
ve výši 3–5 Kč. Čtenářům nebude bráněno složit dobrovolně poplatky vyšší.
Naopak nemajetným může knihovní rada poplatek přiměřeně snížit. Čtenář
si může knihy vypůjčit na dobu 4 neděl. Po uplynutí této lhůty bude platit
poplatek z prodlení a sice: do 6 neděl 50 halířů, za každých dalších uplynulých 14 dní zvýší se poplatek o 50 halířů.
9. července bylo dáno do vazby panu Václavu Šípovi, místnímu knihvazači, 214 svazků, a to ruská literatura, básně a poničené knihy do vazby
poloplátěné a menší díl knih, hodně čtivých (literatura česká) do vazby celoplátěné. Dalšímu místnímu knihvazači, panu Gustavu Kraftovi, bylo dáno
340 svazků do vazby celoplátěné.
21. září knihovna obdržela dary z ministerstva školství a národní osvěty.
Jeden výtisk Živného Rukověti bibliografie a Slovenskou čítanku od Jana Ka| 16
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belíka. Dary byly zařazeny do fondu a potvrzeny pod číslem 7047 a 7049.
Zapsal a potvrdil svým podpisem pan knihovník Josef Sedlák.
Roční příjem knihovny 15. 284,30 K, vydání 15. 239,60 K

1927
20.–27. března proběhl v Rokycanech Týden české knihy. V malém sále sokolovny byla výstavka knih, starých i nových. Ve vitrinách byla díla místních
pracovníků a rodáků, např. Adofa Srba, Dr. Fr. Skácelíka, Petra Fingala,…
Výstavka byla ukončena besídkou, na níž přednášeli studenti gymnázia.22
30. srpna zasedá knihovní rada a na uprázdněné místo knihovní posluhy
vybírá z 9 žádostí Josefa Brože. Pro nedostatek financí se odkládá nabídka firmy Briscol v Praze na dezinfekci knih a knihovních místností. Také časopisy
Rodina, Var a Zahraniční politika se už dále nebudou předplácet.
21. září proběhla schůze městské rady. „K žádosti obecní spořitelny, aby
obecní čítárna a knihovna byla z domu obecní spořitelny odstraněna z důvodů bezpečnostních, usneseno učiniti zatímní opatření v tom smyslu, aby přístup
do čítárny a knihovny byl omezen pouze na hodiny odpolední, které se stanoví
v dohodě s knihovní radou do té doby, než se opatří navíc vhodné místnosti. Spořitelna doporučuje, aby k tomu účelu byla provedena nástavba jednoho patra na
budově městské mateřské školy.“23
5. října uvádí týdeník Žďár ve 42. čísle na straně druhé: “Vzata na vědomí odpověď obecní spořitelny ohledně opatření místností pro veřejnou čítárnu
a knihovnu, jež se vyřeší při rekonstrukci domu ob. spořitelny. Čítárna a knihovna do té doby zůstanou v dosavadních místnostech.“
V Topičově nakladatelství vycházejí Vybrané spisy Jana Nerudy ve čtyřech dílech. Dodnes ve fondu knihovny

1928
28. ledna obdržela knihovní rada účet od Marie Brožové za vymytí knihovních a čítárenských místností i s příslušenstvím, které konaly 2 ženy
20 hodin, v částce 80 Kč.
Knihovní fond činilo 6123 svazků knih zábavných, 1903 knih poučných
a 1113 čísel časopisů. Dohromady 9139 svazků.
47 obcí okresu má knihovnu, 2 obce mají společnou se sousední obcí
Kalendárium 1921–1930. Zastavení první
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1929
Hospodářská krize zasáhla všechny, chybí peníze na základní věci
a knihovny se stávají nejlevnější kulturou pro lidi. Navíc přišla velmi krutá zima, pomrzla zvěř i ovocné stromy. Celkový počet obecních knihoven
v Československu překonal 16 tisíc. Vznikla Městská knihovna v Praze. Nej
dostupnější literaturou se stává brak, který je mnohem levnější než naučná
literatura a navíc i více žádaný ze strany čtenářů. V okrese je vybudována
velmi hustá síť veřejných knihoven. V Rokycanech fungoval Okresní sbor
osvětový, předsedou knihovní rady byl pan Rudolf Hejrovský, učitel, člen
městské rady a obecní osvětový referent.
Knihovna umístěna stále v budově obecní spořitelny ve II. patře, kde zaujímá 4 velké prostorné místnosti. Knihovna byla otevřena 38 týdnů, každý
týden 4×. Čítárna je otevřena denně, a to 8 hodin. Čtenářům je k dispozici
26 časopisů, 49 novin. V knihovně je veden přírůstkový seznam knih, jmenný lístkový a také seznam příruční pro čtenáře. Na doplnění katalogizace se
stále pracuje, jak píše pan knihovník Sedlák ve výkazu činnosti. Nejčtenější
spisovatelé jsou Brodský, Jirásek, Herrmann, Leroux. Knihovna nevykazuje
žádné svazky pro mládež, a to ani v čítárně. Knihovník nemá státní zkoušku
knihovnickou a v knihovně pracují ještě 3 placené pomocné síly, kterým
se vyplatilo 2.551,- Kč. Samotnému knihovníkovi byla vyplacena odměna
1 800,- Kč. Za knihy a časopisy se utratilo 10 791,65 Kč.
Knihovní fond 9204 dokumentů, přibylo 227 koupí a 18 darem, čtenářů
196, výpůjček 9385

1930
Rokycanský okres má celkem 50 knihoven.
V březnu výbor městské spořitelny rozhodl 3.3. 1930 u příležitosti osmdesátých narozenin prezidenta Masaryka darovat dům č. 83 kulturním účelům: čítárně, obecní knihovně a veliké muzejní knihovně (II. patro) i městskému archivu (přízemí), který v budově radnice neměl vhodné místnosti.24
„U příležitosti oslav 80. narozenin pana presidenta věnuje městská spořitelna
svůj dům, v němž má dosud svoje úřadovny, obci pro kulturní účely. V budově
bude umístěna veřejná čítárna, obecní knihovna a knihovna musejní. Tímto
darem, jímž spořitelna opravdu krásným způsobem oslaví 80. narozeniny na| 18
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šeho milého presidenta, získá obec pěknou budovu na náměstí, jejíž použití pro
jmenované účely bude kulturní snahy obce dobře representovat. Pro tyto účely
bude budova odevzdána, jakmile spořitelna vystaví budovu novou, která má státi v obecní zahradě proti okresnímu domu. Se stavbou hodlá spořitelna započíti
co nejdříve. Dnešní budova spořitelny po odevzdání obci ponese jméno Masarykův dům. Žákyně občanské dívčí školy v Rokycanech uchystaly panu presidentovi k jeho 80. narozeninám opravdu pěkný a milý dárek. Vyšily obraz domku,
v němž se narodil Mistr Jan Rokycana a vsadily do vkusného rámu. Celý rám pak
vsazen jest do zlaceného a vavřínového věnce. Obraz vyšit je čistě a žačky i učitelské síly, které se o jeho provedení přičinily, mohou býti spokojeny. Jest vystaven
ve výkladní skříni truhlářského závodu p.Bastla.“25
10. května na radnici u starosty obce zasedá knihovní rada a týmž datem
končí její přehledně vedené a dohledané zápisy. Je rozhodnuto o zakoupení
knihy Josefa Soukupa Vzpomínky omladinářů, dále děl Drtiny a Preissové.
Za 28 korun se předplatí časopis Společenská revue.
Kroužek Alliance Francise, section Rokycany předává svoji francouzskou
knihovnu o 75 svazcích obecní knihovně. Ta naopak vybírá některé vyřazené
knihy pro menšinovou knihovnu v Žatci. Čítárna je otevřena každodenně
a k dispozici je 17 časopisů a revuí a 49 novin.
16. listopadu ve 2 hodiny odpolední v Měšťanské besedě v Plzni probíhá
schůze knihovníků z obcí nad 2000 obyvatel ze západních Čech.
Knihovní fond 9 389, počet čtenářů 198, počet výpůjček 9 826, městský
příspěvek 20 000,- Kč

Kalendárium 1921–1930. Zastavení první

Knihovna_Rokycany.indd 19

19 |

21.12.2021 12:58

Knihovna_Rokycany.indd 20

21.12.2021 12:58

KALENDÁRIUM 1931–1940.
ZRYCHLENÝ TEP DOBY
Předválečná a válečná doba se nesla ve znamení čistek a vyřazování
nevhodné literatury z knihovny, ale také ve znamení úprav domu č. 83
ke kulturním účelům: knihovna i s čítárnou přestěhována do I. patra budovy. Stanovenému okresnímu knihovnímu dozorci Františku Trykarovi
se zasílaly zprávy a hlášení , např. o prohlídce veřejné knihovny, kde se zjišťovala výše obecního příspěvku na knihovnu, umístění knihovny, státní
příděl. Byly rozesílány oběžníky a směrnice osvětové práce, např. Příručka
R. Balaše pro správu obvodových a okresních knihoven. Čtenářům byly
k dispozici tištěné knihovní seznamy pro výběr literatury. Přes letní prázdniny byla knihovna obvykle uzavřena. Prováděla se revize knih a poškozené knihy se opravovaly. Čtenáři byli před prázdninami vyzýváni, aby
všechny vypůjčené knihy vrátili. Válečnou dobu knihovna přestála v tichosti bez větších následků.

1931
Rozpočet na knihovnu v tomto roce činil 20 tisíc korun z toho: časopisy 3900,-, knihy, včetně vazby 9600,-, odměna knihovníkovi, pomocníkům a čištění místností 6390,-, nájem místností, pojistné a další správní
vydání 910,-. Za půjčování knih se vybralo 800,-. Město Rokycany uhradilo
náklady ve výši 20 tisíc korun.26 Správu obce v té době řídilo 12 referátů
Kalendárium 1931–1940. Zrychlený tep doby
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(odborů). Referát osvětový nadále vedl Rudolf Hejrovský. Knihovní rada
byla osmičlenná.
13. října knihovna otevřela po letní přestávce: „Městská veřejná knihovna
byla otevřena dnem 13. t.h. Zahájení její činnosti letos se poněkud zdrželo opravou domu městské spořitelny, v němž jest umístěna, jakož i vnitřní úpravou.“27
V prvním vydání vychází Markéta Lazarová Vladislava Vančury

1932
V rokycanském okrese bylo 48 knihoven, obcí 50. Knihovna nebyla
v obci Kamenec a Sedlecko. Rokycanská knihovna půjčila 2 putovní soubory knih. Knihou roku se staly následující tituly: A. Munthe – Kniha o San
Michele, V. Nezval – Skleněný havelok a K. Poláček – Hlavní přelíčení.
1. září vychází první číslo časopisu Mladé Rokycansko, měsíčníku pro okolní mládež. Řídil jej okresní školní inspektor Rudolf Svoboda s redaktory
Josefem Königsmarkem, Josefem Vachkem a básníkem Karlem Vokáčem.
Knihovní fond 9425, počet čtenářů 201, počet výpůjček 10 678

1933
Rokycany měly 7800 obyvatel a 201 čtenářů v knihovně. Roční odměna
knihovníkovi činila 3000 Kč. V malých obcí okresu se knihovníkovi odměna nevyplácela nebo v různé výši od 10 do 100 Kč (např. v Borku 0,- Kč,
v Chomli 20,- Kč, v Kornaticích 10,- Kč, v Přívěticích 75,- Kč, ve Skořicích
100,- Kč, ve Štítově 30,- Kč). A víte, které knihy se četly v tomto roce v rokycanském okrese nejčastěji?
1. J. Š. Baar: Paní komisarka, Osmačtyřátníci, Lůsy – 276 výpůjček
2. Sokol-Tůma: Na kresách – 246 výpůjček
3. Jirásek: Temno; Baar: Skřivánek – každý 79 výpůjček28
Knihovní fond 9.425, počet výpůjček 10 697

1934
To byl rok! Státní nakladatelství vydává dobře známý výchovný plakát
Braňte knihu! s humornými obrázky Josefa Lady na texty Jiřího Mahena.
| 22
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V okrese bylo 49 knihoven včetně té naší. Knihovnu navštěvovalo 208 čtenářů a příjmy činily 18 272,25 Kč, z toho odměna knihovníkovi 3 000,-Kč.
Ale hlavně došlo k oficiálnímu umístění knihovny v domě Obecné spořitelny. „Dům osvěty, tj. dům bývalé spořitelny 83–84 na Masarykově náměstí,
byl upraven ke kult. účelům: po úradě s povolanými odborníky byla budova
rozdělena takto: Přízemí věnováno umístění bohatého archivu obecního, který
v městské radnici neměl vhodných místností. V I. poschodí umístěna městská
knihovna a čítárna, v II. poschodí bohatá musejní knihovna a obrazárna; mimo
to pracovna pro správu musea. Menší jedna místnost propůjčena kraj. studenstskému spolku „Rokycana“ ve II. poschodí a jiná sluhovi musejnímu Brožovi.
Min. školství a národní osvěty propůjčilo pro tuto veřejnou obrazárnu jako státní
depositum 29 děl předních současných umělců Vojt. Sedláčka, Vinc. Beneše, Boh.
Dvorského, Boř. Žufana, Adolfa Wiesnera, Hel. Emingrové, Fr. V. Mokrého a j.
Mimo to budou tu umístěny výtvory rodáků: umělců (dosud Wünsche a Olgy
Runtové), matky Liebscherovy z Rokycan, Brožíkovy, Muchovy a j. – archiv přestěhován sem z radnice po provedení adaptačních prací již v červenci. Slavn.
otevření domu osvěty stanoveno na 7. březen 1935.“29 Týdeník Žďár tuto akci
na svých stránkách doplňuje podrobným seznamem zapůjčených obrazů
a jejich cenou:
1. Karel Holan: Pohled na Baterie v zimě, olej 8.000,2. Vincenc Beneš: Kosatce, olej 8.000,17. J. Zrzavý: Strusky na Ostravici, olej 3.000,-30
Knihovní fond 9327 knih, 17 časopisů, 49 novin, přírůstek 684 svazků,
počet výpůjček 10 811

1935
7. března proběhla v Rokycanech velká oslava narozenin prezidenta
Masaryka. Tehdejší týdeník Žďár, který vycházel vždy v pátek za 60 haléřů,
o tom na první straně informoval:
„… V půl 10 byla ve slavnostně vyzdobené zasedací síni radnice, kterou
zúplna vyplnili hosté, slavnostní schůze obecního zastupitelstva. Starosta města,
p. Zápotočný, pronesl vzletný proslov a oznámil, že z usnesení obecního zastupitelstva byl president T.G. Masaryk jednomyslně zvolen čestným občanem města
Rokycan a že na trvalou paměť dnešního významného dne, bude svému účelu
odevzdán Dům osvěty. … Závěrečným oddílem slavnosti bylo předání Domu
osvěty. Starosta města p. Zápotočný uvítal shromážděné v krásné, jasné místnosti
Kalendárium 1931–1940. Zrychlený tep doby
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městské obrazové galerie. Připomenul usnesení výboru Městské spořitelny, který
věnoval svoji starou budovu účelům osvětovým, a předal ji pak kuratoriu měst.
musea, jeho předsedovi Dru. Horákovi a knihovní radě. Za ministerstvo školství
a nár. osvěty v. kom. Dr. Chaloupka zdůraznil, že město Rokycany v době těžké
hospodářské krise tak benevolentně projevilo svoji štědrost ve prospěch kulturních
účelů. Přál městu, aby nový dům osvěty skvěle splnil své poslání k zdaru města a kulturnímu povznesení jeho obyvatelstva … Kulturní ústavy rokycanské.
U příležitosti letošních jubilejních oslav presidentových byla svému účelu tichým
způsobem odevzdána stará budova spořitelní na náměstí. K dosavadním školním
budovám a městskému museu přibyla nová budova, plně věnovaná kulturním
účelům občanstva. Stalo se to zásluhou výboru Městské spořitelny, který se usnesením ze dne 3. března 1930 při oslavě 80. narozenin presidentových rozhodl
věnovati dosavadní svoji budovu k soustředění musejní a městské knihovny, čítárny a obrazárny, jakož i k uložení bohatého městského archivu. Usnesení výboru
bylo schváleno ministerstvem vnitra 10. květ. 1930 pod č.21.079-30-17. Obec
pak dar přijala a dala budovu upraviti svým nákladem. Obě tyto korporace,
spořitelna i obec, opětně tím projevily vynikajícím a jistě i všeho uznání hodným
způsobem vzácné porozumění pro kulturní potřeby dneška i náročnost občanstva
a stejné pochvaly zasluhující i ti skromní pracovníci, kteří po léta se věnovali této
práci, shromažďovali a ochraňovali knižní i jiné poklady, které staví naše město
v řadu míst pokrokových. … V prvním poschodí ve dvou světlých, veselých místnostech vlevo od schodiště je městská čítárna. Existuje už 30 let a taky prodělala
různé fáse. Nejprve byla v malém sále Sokolovny, potom ve spořitelně o patro
výše. Zprvu jen dvakrát týdně otevřena, dnes každodenně. Od r. 1920 do konce
r. 1933 ji navštívilo 184.352 čtenářů. V témže poschodí vpravo je ve třech prostranných pokojích městská knihovna, která má historii téměř 70letou. Založena
byla v létech šedesátých z daru cís. rady ve Vídni Jana Nekoly, rodáka rokycanského. Před 33 lety došlo k sloučení pěkné knihovny Sokola a besedy Havlíček,
k nimž později přibyly i zvláště cenná knihovna Čten. a zábavného spolku Hálek
a Živnostenské besedy, a hodně knih také nakoupeno. R. 1920 měla knihovna
5150 svazků, od toho roku do konce r. 1933 přikoupeno 4313, darováno 1942,
ztraceno 536, vyřazeno 1528, takže bylo koncem r. 1933 knih 9.341; loni zařazeno 684 svazků a ročníků časopisů, revuí a nevázaných je ještě asi 2500 knih,
takže knihovna má celkem asi 12.500 svazků. Za 14 let (1920–1933) bylo
stálých čtenářů 4653 (je pozoruhodné, že jich bývalo v roce i 613, ale 1933
jen 201!), výpůjček 201.908 (z toho naučných děl 33.264). Obec na čítárnu
a knihovnu věnovala za uvedených 14 let 229.410 Kč, příspěvky korporací činily
66.502 Kč, rozličné příjmy 1.611 Kč, takže celkový náklad byl 297.528 Kč,
| 24
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částka jistě na město velikosti Rokycan velice slušná. Od r. 1904, tj. od působnosti
čítárny a obec. knihovny je správcem obou městský účetní p. Jos. Sedlák, jenž se
svému úkolu věnoval s láskou a přinesl mu veliké porozumění a značný rozhled
literární.“31
Knihovní fond 9327, počet čtenářů 208, výpůjček 10 811, příspěvek obce
10.000,- Kč

1936
Rokycany mají 8734 obyvatel (z toho 516 vojáků) a 1075 domů.
Chodník před budovou knihovny je předlážděn.
21. června navštívil Rokycany prezident Beneš s chotí.
Vychází Sekorův Ferda Mravenec.

1937
V červnu zavítali na návštěvu do knihovny novináři z Plzně z odbočky
Syndikátu čsl. novinářů: „Druhá návštěva platila Domu osvěty na náměstí,
v němž prohlédnuta obrazárna (pozornost budil Brožíkův obraz Komenský
ve své pracovně, vědecká knihovna musejní a veřejná knihovna obecní, které
překvapily bohatostí, čítárna a archiv, pečlivě srovnaný v železných regálech.“32
19. srpna další letní návštěva souvisela také s knížkami. Do Rokycan
zavítala choť spisovatele Thomase Manna.
9. srpna žádá knihovna v týdeníku Žďár své čtenáře o bezodkladné vrácení vypůjčených knih za účelem jejich revize.
Knihovní fond 9425, čtenářů 201, výpůjček 10 697, příspěvek obecní
23.000,- Kč

1938
Během nacistické okupace bylo nařízeno vyřadit všechna díla židovských
a komunistických autorů, dále knihy připomínající Československou republiku a vykazující, třeba jen nepatrně, protiněmeckou tendenci, nakonec i
všechny překlady z ruštiny, angličtiny a francouzštiny Tím se knižní fond
značně ztenčil. Knihovna plní svoji funkci v tichosti.
Kalendárium 1931–1940. Zrychlený tep doby
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V Melantrichu vychází první vydání Vlčí jámy od Jarmily Glazarové.

1939
Dotace obce činí 50 haléřů na obyvatele a z té smějí být zakoupeny jen
nové knihy, placeny vazby a poštovné. Nájem, úklid, světlo, otop, doplňování nábytkem musí obec hradit zvlášť. Také odměna pro knihovníka je hrazena zvlášť. Knihy smí objednávat jen knihovní rada podle návrhu knihovníka.
V každé knihovně té doby byla Příručka pro veřejné knihovny. Jako základ
naučných knih bylo nařízeno odebírat Knihy pro každého od Státního nakladatelství v Praze (5 vázaných svazků do roka za 40 K), jako velmi hodnotné
pro venkovský lid i inteligentní čtenáře.
V tomto roce byl přeložen městský účetní Josef Sedlák, knihovník, na dpočinek. Narodil se 9. 2. 1875 a do městských služeb vstoupil 13. 3. 1899
a setrval zde 40 roků. Výslužné činí hrubých 33.000,-K. Byl mu udělen titul
účetního ředitele. Píše se o tom v městské kronice z let 1938–1947 na straně
19. V knihovně ale pracuje až do 4. 5. 1948, kdy je odvolán.
Nejpilnějším čtenářem tohoto roku se stal teprve 19 letý Oldřich Brůha,
zámečník Guthovy továrny. Mladý chlapec, tak trochu samotář. Dále následují
studenti Hrdlička a Tlapa, Václav Lukeš, zámečník-invalida a číšník Zíka.
10. února je nařízeno ministerstvem školství a národní osvěty odstranit
knihu B. Kličky Na vinici páně. Do přírůstkového seznamu se poznamenal
důvod, a to přečin rušení obecného míru. V důsledku rozpuštění komunistické strany musela být z knihovny odstraněna třeba i starší čísla komunistických novin a revuí.
V březnu byla obohacena městská vědecká muzejní knihovna darem asi
2600 kusů knih, brožur, rukopisů a fotografií z pozůstalosti po zemřelém redaktorovi místního časopisu Žďár Janu Hejrovském. Vše bylo předáno knihovně
sestrou Eliškou Hejrovskou, úřednicí tiskárny J. B. Zápotočného ve výslužbě.
„V březnu ukončeny revize všech školních žákovských knihoven. Dle nařízení nadřízených úřadů měly býti z literatury vyloučeny knihy zhoubné a nevhodné národní a křesťanské výchově. Zvláštní důraz se kladl na to, aby byly vyloučeny knihy nesnášenlivé, zvláště národnostně nebo s tendencí třídní a stavovskou.
Revizi provedlo učitelstvo. Po této revizi musí dojít k revizi učitelských knihoven
a obecních veřejných.“33
„Okresní osvětový sbor v Rokycanech žádá všechny občany o darování dobrých českých knih (ne vystříhaných románů z novin), které přidělí nejchudším
obcím. Knihy možno poslat po žácích měšťanské školy jednateli Okresního osvě| 26
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tového sboru Josefu Karlovi, odb. učiteli.“34
V Rokycanech je 9060 obyvatel (2816 rodin), 1213 domů

1940
K 1. 1. bylo na Rokycansku 47 obcí do 2000 obyvatel a v každé z těchto
obcí byla knihovna. Celkem bylo 5 knihovních okrsků: Rokycany, Mirošov,
Radnice, Stupno a Šťáhlavy.
V únoru vypisuje Okresní osvětový sbor v Rokycanech soutěž o nejlépe vedenou veřejnou knihovnu v obcích do 2000 obyvatel na Rokycansku.
V každém z pěti okrsků bude jedna nejlépe vedená obecní knihovna odměněna 3 hodnotnými vázanými knihami. Návrhy podávají příslušní okrskoví
knihovní dozorci do konce února.“35
9. února vychází prvotina mladého autora z Rokycan Miloslava Fábery, absolventa rokycanského gymnázia, nazvaná Neklidná hranice. Námětem
jsou příběhy partyzánských oddílů na sibiřsko-mongolských hranicích ve válečných letech 1917-1922. Autor čerpal ze vzpomínek svého otce – nájemce
městského pivovaru v Rokycanech.36
V září bylo náměstí Masarykovo, na kterém se budova knihovny nachází,
přejmenováno na Velké náměstí.
26. prosince je datována stížnost městské radě od Marie Jarošové z Rokycan, č. p. 5/III: „Jelikož se městská čítárna vůbec nevytápí ač tam nejen kamna
jsou ale i v městských našich lesích je palivového dříví dost, tak s ohledem na to,
aby nadále nebylo ohrožováno zdraví čtenářů žádám zdvořile v řádné vytápění
této severní ledové místnosti, ani v zimním kabátě s kloboukem na hlavě to není
možno tam vydržet a jak nohy ochránit?, když tam zebe?“
Knihovní fond 12 500 svazků, v čítárně je k dispozici 17 titulů časopisů a 49
novin
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KALENDÁRIUM 1941–1950.
VE VÍRU REVOLUCÍ
Během protektorátu se kniha stala útěchou a povzbuzením těžce zkoušené společnosti, ale také objektem masivních cenzurních útoků. Po obsazení Československa již od roku 1939 dostávaly knihovny i několikrát
ročně pokyny k vyřazování závadných knih, které se měly předávat obecním úřadům a odtud se stahovat na okresní úřady.
Pro Protektorát Čechy a Morava vyšel oficiální seznam k datu 30. září
1940, později následovaly ještě dodatky. Během nacistické okupace bylo
nutno z knihovny vyřadit všechna díla židovských a komunistických autorů, dále knihy připomínající Československou republiku, všechny překlady z ruštiny, angličtiny a francouzštiny.
Od roku 1947 se budova nazývá Rokycanův dům osvěty. Dlouholetý vedoucí knihovník Josef Sedlák a knihovnice Olga Roztočilová jsou
v roce 1948 odvoláni a vedením knihovny je pověřen učitel Josef Vaněk.
V knihovně pracuje i jeho žena Růžena, která po jeho smrti knihovnu
vede.
Z obecní knihovny se stává Okresní lidová knihovna, která poskytuje
metodickou pomoc 86 vesnickým knihovnám, rozdělených do 20 okrsků.

1941
Počet obyvatel Rokycan 9200/1329 domů.
Kalendárium 1941–1950. Ve víru revolucí
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„50 knihoven v rokycanském okrese mělo 2 426 čtenářů, kteří si vypůjčili
48 988 knih, na jednoho čtenáře připadá průměrně 20 knih. V knihovnách je
celkem 38 397 svazků.“37
Četla se klasická díla: Babička Boženy Němcové, Jiráskův F. L. Věk, knihy
Jakuba Arbese, Baara, Mrštíků, Karoliny Světlé. Nejčtenější knihou se stalo
Drdovo Městečko na dlani. Zakázané byly např. Obrazy z dějin Vladislava
Vančury, Světovou revolucí T. G. Masaryka, řada knih Marie Majerové, Ivana
Olbrachta, Edvarda Beneše či Josefa Haise Týneckého. Vychází již 10. ročník časopisu pro školní mládež zdejšího okresu Mladé Rokycansko. Redaktoři
jsou známí autoři Josef Königsmark a Karel Vokáč.
1. října se po letním období knihovna opět otevřela. Zápis čtenářů se
konal 29. a 30. září od 10–14 hodin v knihovně.38
9. října Městská rada schválila vymalování schodiště a průjezdu v budově
Osvětového domu.
Průměrná cena dětské knihy 20–40 K, nákladnější 50 K i více

1942–1945
Válečné roky znamenaly všeobecně pokles výpůjček a doplňování fondu. Skončila zlatá éra rozkvětu knihovnictví z 20. let a nastoupila zostřená
cenzura. Z této doby se zachovaly oběžníky, které nařizovaly, jaký konkrétní
titul vyřadit. Knihovna v tichosti fungovala po celou válečnou dobu, svoji
činnost nepřerušila. Zájem o čtení byl ve válečných letech značný. Knihovny
dostávaly i několikrát ročně prostřednictvím četnictva pokyny k vyřazování
závadných knih, které se měly předávat obecním úřadům a odtud se stahovat
na okresní úřady. Pro Protektorát Čechy a Morava vyšel oficiální seznam
k datu 30. září 1940, k němu pak ještě vyšly dodatky. Poslední oficiální seznam vyšel k datu 31.března 1944 a obsahoval okolo čtyř tisíc záznamů, přičemž u mnohých jmen s poznámkou – všechna díla. Z beletrie postihlo vyřazování např. veškeré spisy Jaroslava Haška, Egona Hostovského, Františka
Langera, Karla Poláčka nebo Vladislava Vančury. Za závadné byly označeny
také některé spisy od J. Š. Baara, K. Čapka, J. Demla, K. V. Raise. Od ledna
1942 došlo k vyřazování amerických autorů.39
Na území protektorátu bylo celkem 7 582 obecních lidových knihoven
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1946
V tomto roce bylo zakázáno vydávání populárních Rodokapsů, které byly
oblíbené i v naší knihovně.
7. září slavila Knihtiskárna Josefa Bartoloměje Zápotočného v Rokycanech, která vyráběla tiskopisy i pro knihovnu, 50 let svého vzniku. Vytiskla
i lidové vydání Palackého Dějin národa českého v Čechách a na Moravě, které
máme dosud ve svém fondu. Jeden čas zde byl tištěn časopis Zlatá Praha
s barevnými přílohami, který knihovna v té době odebírala.

1947
15. května zadala rada MNV v Rokycanech opravu osvětového domu,
kde byla knihovna, architektu V. Včalovi. Na základě návrhu osvětové a kulturní komise se rada usnesla pojmenovat tento kulturní dům Rokycanův dům
osvěty. V jeho vestibulu byla umístěna kamenná deska s nápisem, že dům
věnovala městu městská spořitelna a že byl opraven a přejmenován v r. 1947
v rámci oslav 550. narozenin mistra Jana Rokycany.40

1948
Z obecní knihovny se stává Okresní lidová knihovna, která poskytuje
metodickou pomoc 86 vesnickým knihovnám rozděleným do 20 okrsků.
Od tohoto roku máme k dispozici ručně psané přírůstkové seznamy
knih. První zapsanou knížkou jsou Dostojevského Běsi (získáno darem muzejní knihovny). Poslední přírůstek tohoto roku je drama z I. světové války
od Karla Krause Poslední dnové lidstva. Celkem bylo nakoupeno 456 knih,
dětské knížky chybí. Půjčuje se každodenně. Ve čtvrtek a v úterý od 10
do 12 hodin a v pondělí, středu a pátek od 16 do 18 hodin.
4. května je odvolán z vedení knihovny dlouholetý knihovník Josef Sedlák
a knihovnice Olga Roztočilová. Vedením knihovny je pověřen učitel Josef
Vaněk (1905–1958). V knihovně pracuje i jeho žena Růžena Vaňková (1909–
1979), která po jeho odchodu v roce 1952 do Plzně na místo ředitele Krajské
lidové knihovny v Plzni (dnešní Knihovny města Plzně), na čas knihovnu
vede. Dále v knihovně pracuje Anna Brožová, která byla domovnicí celého
Domu osvěty. Bydlela zřejmě v dnes již zbořeném domku v atriu knihovny.41
Kalendárium 1941–1950. Ve víru revolucí
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7. května učitel Josef Vaněk projevil souhlas, že bude vykonávat funkci
městského knihovníka za odměnu 1000 Kčs měsíčně. Též bylo usneseno odvolat k 30. 6. dosavadní knihovníky J. Sedláka a Olgu Roztočilovou a poděkovat jim za jejich činnost.42
Knihovní fond 6989, počet návštěvníků 6380, počet výpůjček 7818

1949
Knihovna začíná plnit funkci okresní knihovny, metodicky se stará o venkovské knihovny v regionu, rozváží soubory knih, pořádá kurzy pro knihovníky venkovských knihoven. Finančně zajišťuje nákup knih a periodik
do ěchto knihoven a mzdy knihovníků až do roku 1990, kdy došlo k rozpadu střediskového systému.
V září je knihovna nově uspořádána. Je dokončeno nové rozdělení knih:
A politická literatura, B román a) venkovský b) dobrodružný c) detektivní d) humoristický e) historický, C povídky, D cestopisy, E básně, F divadlo G různé.
1. listopadu je dočasně přemístěna čítárna do čekárny knihovny. Do původních prostor byla umístěna městská hudební škola. Tím se snížil komfort
uživatelů této hojně využívané služby.43
28. listopadu uspořádala knihovna ve spolupráci s Okresní osvětovou
radou výstavu dětské knihy. V okrese bylo uspořádáno 20 podobných výstav.
Přírůstkový seznam obsahuje 332 nových knih pro dospělé a 82 knih pro
děti.
Knihovní fond 7402 svazků, 5086 návštěvníků, 11 142 výpůjček

1950
Nastává „očista“ knižního fondu, stejně tak zavalení knihovny množstvím neprodejné a nečtivé literatury. V knihovně začíná vznikat mrtvý fond
knih, které nikdo nečetl a nepotřeboval.
Ministerstvo informací a osvěty vyhlašuje 1. ročník soutěže BVLK, Budujeme vzornou lidovou knihovnu. Soutěž měla zvýšit úroveň našeho knihovnictví a byla ukončena 40. ročníkem v roce 1990. Knihovna se této soutěže
také zúčastňovala. V roce 1956 získala čestné uznání Krajského národního
výboru v Plzni a v roce 1957 čestné uznání Ministerstva školství a kultury.
Diplomy z této soutěže máme ještě uschovány.
| 32

Roky knih, aneb Malé dějiny knihovny

Knihovna_Rokycany.indd 32

21.12.2021 12:58

4. září zahájila knihovna provoz po prázdninách. Od září také fungují dvě žákovské učebny v našem Domě osvěty, a to za městským archivem
v přízemí.44 Ve II. patře domu se pokračuje s řazením muzejní knihovny,
která zaujímá 6 místností, kancelář i chodbu. Přičlenila se k ní knihovna
hraběte Jiřího Šternberka ze zámku Březina i se skříněmi. Celkové obsahuje
tato knihovna asi 45 tisíc svazků.45
17. prosince knihovna uspořádala vánoční výstavu knih pro děti i dospělé. Výstava se uskutečnila v malém sále Lidového domu. Prodaly se knihy
asi za 15 tisíc Kčs.
Přírůstkový seznam literatury pro dospělé obsahuje 465 přírůstků knih.
Pod č. 465/50 je zapsána kniha K. Klostermanna Zmizelá osada (vyřazena
v r. 1983). Dětský seznam toho roku obsahuje 103 přírůstků, z nichž poslední nese název Čtvernozí přátelé (vyřazeno 25. 11. 1958).
Knihovní fond 7970 svazků, 5900 návštěvníků, 18 585 výpůjček
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KALENDÁRIUM 1951–1960.
KNIHY MEZI DVĚMA SVĚTY
Padesátá léta znamenají rozvoj samotného knihovnictví. Je vydán
knihovnický zákon O jednotné soustavě knihoven, který je pro knihovny přínosem, ale na druhé straně existují přísná pravidla pro obsahově
nevhodnou literaturu. Nastává opět doba prověrek a očisty knihovních
fondů. Z knihovny mizí všechny dobrodružné a ženské romány, díla emigrujících spisovatelů, západních autorů … Knihovna přešla pod správu
okresního národního výboru. Vzniká dětské oddělení, vzniká oddělení
gramofonových desek a nastává éra hudebních večerů v knihovně – tzv.
Divadlo hudby. Do knihovny nastupuje paní Anna Schweinerová, později
Pelikánová, dlouholetá ředitelka knihovny.

1951
16. ledna přešla správa městské knihovny pod okresní národní výbor.
26. června na základě usnesení pléna městského národního výboru došlo
k přejmenování náměstí, kde stojí dům knihovny, na náměstí Rudé armády.
Než se vrátí původní pojmenování Masarykovo náměstí, bude to trvat.
14. září došlo k položení základního kamene pro památník Rudé armády
proti vchodu do knihovny, klasicistní kašna byla přesunuta před budovu děkanství, na své místo se vrátí v roce 1997 a svoje technické zázemí bude mít ve sklepě knihovny. Památník, socha rudoarmějce, je nainstalována v roce 1952.
Kalendárium 1951–1960. Knihy mezi dvěma světy
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„Místní lidové knihovny jsou v Rokycanském okrese v činnosti v 86 obcích.
Aby jejich činnost byla povzbuzena a účelně zaměřena, byly všechny tyto veřejné
knihovny rozděleny do 20 okrsků a péče o ně svěřena okrskovým knihovníkům.
Toto opatření se na Rokycansku osvědčilo velmi dobře. V současné době jsou okrskoví knihovníci zaměřeni na očištění knihoven od vší brakové a závadné literatury. Tato očista našich lidových knihoven má býti skončena do 30. září t.r. Dosud byla provedena ve 20 okrskových a ve 40 místních lidových knihovnách. Pro
okresní město Rokycany je naléhavým úkolem vybudování řádné čítárny. Byla
již a celkem vyhovovala, ale v jejich místnostech byla usídlena městská hudební
škola a čítárna přesídlena dočasně v čekárně městské veřejné knihovny. Toto improvisorium trvá již od 1. 11. 1949. Návštěvníci čítárny jsou rušeni návštěvníky
knihovny a mnozí přestali proto čítárnu navštěvovati, ačkoli je tato velmi dobře
zásobena časopisy.“46
30. září byla skutečně provedena očista knihovny od brakové a závadné
literatury. Při revizi vyřazeno 1514 „nevhodných“ svazků dle vládních seznamů. Mezi vyřazenými se ocitly např. tituly: Bromfield, L. Divoká je řeka
(úniková a buržoazně nemorální literatura), všechny spisy Javořické (brak)
a A. C. Doyla (úpadková detektivní literatura). Vyřazené knihy dle vládního
seznamu č. 2 se posílaly do Státní studijní knihovny a Krajské lidové knihovny v Plzni. Vyřazené knihy dle seznamu č.1 přímo Ústavu dějin KSČ v Praze.
Objednány Jiráskovy spisy.
Knihovní fond 8896 svazků, 8288 návštěvníků, 29 327 výpůjček

1952
Z knihovny odchází Josef Vaněk (1905–1958), ředitel knihovny a okresní knihovní inspektor. Stává se ředitelem Krajské lidové knihovny v Plzni,
dnešní Knihovny města Plzně. Vedoucí rokycanské knihovny se stává jeho
žena Růžena Vaňková (1909–1979). Nově přijata je paní Anna Schweinerová, později Pelikánová (1929–2008).47 Vzniká nové oddělení gramofonových desek. Toho roku byly provedeny revize knihovního fondu spojené
s očistou (vyřazení knih) v Klabavě, Drahoňově Újezdu, Lhotě pod Radčem
a Kornaticích. Celkem bylo vyřazeno 1514 svazků.
25. května dochází k slavnostnímu odhalení sochy rudoarmějce, která je
na místě přesunuté kašny přímo před budovou knihovny.
7. října, v rámci akce Měsíc československo-sovětského přátelství vzniká
rudý koutek. Propaguje spisy budovatelů a politiků socialismu. Díla jsou
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tu vystavována v závislosti na aktuálních výročích – výročí Slovenského národního povstání, výročí Julia Fučíka. V říjnu byla také uspořádána dětská
besídka o práci v knihovně a zacházení s knihou. Dětem byl promítnut film
Šedé pírko a Ukázky z artistického života. Na besídku přišlo 58 dětí.
16. listopadu v neděli byla slavnostně zahájena výstava Ruské knihy
v přednáškovém sále Lidového domu, kterou vyzdobily pracovnice knihovny. V den zahájení bylo přítomno 52 osob, do ukončení (30. 11.) navštívilo
výstavu 1211 osob. Prodalo se za 1517,50 Kčs.
14. prosince uspořádána dopolední besídka pro děti spojená s prodejní
výstavou dětské knihy. Na programu bylo vyprávění o Dědu Mrázovi a promítání filmů. Epidiaskopem byly promítnuty ilustrace z vystavených knih.
Přítomno bylo 180 dětí. Během celé neděle přišlo 315 osob, které zakoupily
knihy za 11 tisíc Kč.48
Knihovní fond 9526, přírůstek 568 svazků, 332 gramofonových desek,
29 529 výpůjček

1953
Tohoto roku bylo zřízeno samostatné oddělení sovětské literatury. Změny nastaly v evidenci nových knih: dva přírůstkové seznamy nahradil pouze
jeden, do kterého se zapisují nové knížky pro dospělé čtenáře i pro děti.
Číslování přírůstkového seznamu tehdy začínalo každý rok novou číselnou
řadou od jedničky, což z dnešního hlediska není správné, na druhou stranu
tak máme přesný přehled o množství pořízených knih té doby.
V březnu k smutné události úmrtí J.V. Stalina provedly knihovnice úprava rudého koutku.49
2. dubna se sešla ustavující schůze pro pořádání dětských programů. Přítomni byli učitelé: F. Hyndrák z I. střední, J. Pešek za II. stř., A. Kynclová,
II. národní, F. Bittengel (ZOŠ), J. Suchomelová z gymnázia, R. Vaňková
a E. Vyskočilová z knihovny. Ustanoven program na 12. dubna, zaměřený
na dílo K. J. Erbena, kterého se zúčastnilo 95 dětí.
V květnu přišla do osvětového domu návštěva z místního národního výboru – předseda Pěnkava a náměstek Kail za účelem jednání o vrácení místnosti čítárny, která byla před čtyřmi lety půjčena hudební škole. Stížnosti
občanů byly značné, dokonce vyšel urgující článek v tisku o neřešení celé
situace.
V červnu je uspořádána výstava knih na koupališti. Vystaveno 90 knih.
Kalendárium 1951–1960. Knihy mezi dvěma světy
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29. října ve 20 hodin začíná Divadlo hudby, což byl pořad z poslechu
reprodukované hudby z gramofonových desek doprovázený odborným výkladem, případně recitací. Na programu historicky prvního večera byla Dvořákova Rusalka. Účast 70 posluchačů. Za první rok bylo uskutečněno 13 podobných večerů, které navštívilo 1285 posluchačů. Od roku 1962 převzal
organizování Divadla hudby Odborový dům kultury v Rokycanech.
8.–16. listopadu proběhla výstava sovětské knihy za účasti 227 osob.
6. prosince se uskutečnila výstava dětské knihy za účasti 280 osob. Dětských knih se prodalo za 2297 Kčs.
17. prosince uskutečněn třetí večer Divadla hudby. Na programu byla
Pucciniho Madam Butterfly. Účastnilo se 100 nadšených posluchačů.
Knihovní fond 10 183 svazků, 33 577 výpůjček, 8844 návštěvníků

1954
Vychází celostátně platný cenzurní seznam knih, tzv. index zakázaných
knih, který byl postupně doplňován a který fungoval do roku 1966. Vadily skoro všechny lehčí žánry, včetně detektivních románů. Ve veřejných
knihovnách se nedala vypůjčit nejčtenější kniha světa – Bible. Pokračuje cenzura knih v knihovně: „Bylo přehlédnuto a zkontrolováno 7117 knih beletrie,
1030 naučné literatury a 1550 dětských knih. Prověrka knih podle seznamu
vyřazených byla přerušena 22.6.54 Smejkalem z HSTD (Hlavní správa tiskového dohledu) a Benešem z OV KSČ (Okresního výboru Komunistické strany Československa), kteří slíbili získání nového úplného seznamu vyřazených knih.“50
Knihovna rozvíjí svoji metodickou činnost: připravuje instruktáže pro knihovníky obcí o vedení statistických deníků i o nové organizaci práce. Do fondu je včleněna Gottwaldova knihovna. Knihy, které jsou ve více exemplářích,
jsou dány do putovního oddělení, určeného pro vesnické knihovny.
Knihovna v tomto roce zakoupila 50 nových židlí do sálu v I. patře (dnes
studovna), kde probíhaly akce pro veřejnost.
1. ledna je po 5 letech znovuotevřena čítárna v knihovně.
14. ledna byl uspořádán čtvrtý večer Divadla hudby z gramofonových
desek. Tentokrát byly na pořadu Dvořákovy Slovanské tance. Akci navštívilo
asi 120 osob, doprovodné slovo měl pan ředitel škol Muzikář ze Strašic.
16. ledna byl uspořádán okresní aktiv knihovnických pracovníků.
25. 1edna proběhl hudební večer se Smetanovou operou Dalibor. Velmi
zdařilý pořad navštívilo 80 osob.
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8. února byl na programu pořad Dnes večer v Milánské Scalle. Průvodní
slovo měl Ivan Malík, člen Kulturní služby gramofonových závodů v Praze.
Vstupné 2 Kčs. Počet návštěvníků Divadla hudby stoupá, tentokrát jich bylo
v knihovně rekordní počet 130. Začínají obavy z přetížení místnosti v prvním patře.
10. února proběhla beseda se spisovatelem Josefem Sekerou.
10. března bylo v čítárně uspořádáno čtení z knihy A. Zápotockého Rudá
záře nad Kladnem. Četl člen oblastního divadla z Plzně Jiřičný. Účastnilo se
asi 100 osob, hlavně mládeže.
V březnu vychází v časopise Čtenář článek o Divadle hudby v knihovně, který redakci zaslala knihovnice E. Vyskočilová: „... Prostředí knihovny
jsme volili proto, aby večery reprodukované hudby splnily hlavní podmínku,
totiž ještě bližší sepětí se čtenáři a celou veřejností. Propagace letáčkem, plakátem. Nejvíce pozornosti jsme věnovali pečlivé přípravě jak prostředí, tak
hlavně programu, abychom připravili posluchačům pěkný večer a zajistili tak
předpoklady pro dobrou návštěvu příštích večerů. Na začátek jsme zvolili lyrickou operu A. Dvořáka Rusalka. Bylo to také proto, že její provedení v létě
v přírodním divadle v Hrádku u Rokycan mělo velký úspěch. Průvodní slovo
k hudebním ukázkám převzal ochotně s. K. Václ, profesor pedagogické fakulty
a lektor Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí v Plzni.
Po těchto přípravách jsme napjatě očekávali výsledek. Byli jsme skromní, čekali jsme nejvíce 30 posluchačů a byli jsme opravdu mile překvapeni, když náš
sálek (v I. poschodí knihovny, dnes studovna) zaplnilo 76 účastníků. V průběhu večera spadly z nás poslední obavy. Nejradostnější chvíle jsme prožívali při
pročítání dotazníků, které jsme před zahájením rozdali. Všichni posluchači
projevili svoji spokojenost a žádali, aby se podobné večery pořádaly již pravidelně. Posluchači nejen hodnotili, ale i radili, jak zlepšit úroveň příštích večerů. Po této zkušenosti jsme přistoupili s ještě větší chutí k ostatním plánovaným
podnikům.“51
V květnu je jmenována Růžena Vaňková ředitelkou Okresní lidové
knihovny. Josef Vaněk, dosavadní ředitel, odchází na místo ředitele Krajské
lidové knihovny v Plzni.
V červnu na krátkou dobu odchází knihovnice A. Schweinerová a na výpomoc přichází knihovnice Jiřina Čadová.
V červenci nastupuje na místo okresního knihovnického inspektora
F. Bittengel místo dosavadního inspektora J. Vaňka.
V červenci je také projednáno přemístění čítárny do agitačního střediska
na radnici v přízemí. Čítárna byla otevřena denně do 14 hodin, ale byla bez
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dozoru a časopisy se ztrácely. Od poloviny října je znovu uzavřena.
Přemístění čítárny umožnilo vytvořit prostor pro samostatné dětské oddělení.
8. července proběhla beseda se spisovatelem Adolfem Branaldem, který
tehdy připravoval knihu Král železnic a sháněl pro ni podklady na Zbirožsku.
14. října je uskutečněn literární večer k uctění 120. narozenin Jana Nerudy. Jeho básně recitují studenti gymnázia Žán, Zápotočný, Altmanová
a knihovnice Ema Vyskočilová. Účastnilo se 40 osob, vstupné činilo 2 Kčs,
studující a vojsko platilo 1 Kčs. Pořad byl také zpracován jako metodický
text pro okresní knihovny.
11. listopadu bylo zahájeno půjčování v dětském oddělení v místnosti
dosavadní čítárny v 1. poschodí směrem do náměstí. První den bylo zapsáno
74 dětí. Přihlášky, na kterých se rodiče svým podpisem zavazují, že budou
dbát, aby děti včas a v pořádku knihy odevzdávaly, byly dětem rozdávány
ve školách. Zároveň se dokončují poslední práce. Na stěny jsou malovány
výjevy z pohádek o zvířátkách K. Kahounem, studentem Pedagogické fakulty v Plzni. Na podlahu byly položeny parkety a na ně nové korkové lino.
Nábytek dostala knihovna od Krajské lidové knihovny v Plzni, včetně regálů.
Dětské oddělení bylo slavnostně otevřeno 27. listopadu v rámci tehdejšího
Měsíce československo-sovětského přátelství. V prosinci už mělo 300 dětských návštěvníků.52
25. listopadu se uskutečnil večer klasické ruské hudby za účasti 48 osob.
Knihovní fond 11 072 svazků, 702 čtenářů, výpůjčky 33 671

1955
Nový pracovní rok je zahájen poradou společnou pro celý Dům osvěty, kterou vede nový okresní knihovnický inspektor Bittengel. Porady jsou
opakovány týdně. Každý zaměstnanec si vede svůj denní plán, jehož plnění je kontrolováno. V knihovně je zavedena kniha absencí. V únoru do
knihovny opět nastupuje, po delší přestávce místo paní Vyskočilové paní
Anna Schweinerová, budoucí dlouholetá ředitelka.
22. února je uspořádán pro čtenáře a posluchače Divadla hudby poslechový večer s operou G. Verdiho Traviata. Zúčastnilo se 120 osob, mnoho
zájemců bylo vráceno pro nedostatek místa.53
1. března rozvazuje E. Vyskočilová pracovní poměr.54
V knihovně pracovaly: R. Vaňková, J. Čadová, A. Schweinerová, Hej| 40
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rovská, Brožová, ta byla v tomto roce vyhodnocena jako nejlepší pracovnice
Domu osvěty a jako odměnu obdržela 2 knihy.
29. března ve 20 hodin byla na programu Pohádka norských fjordů. Posluchači vyslechli Griegrovu suitu Peer Gynt. Průvodní slovo měl pan Antonín
Špelda, profesor Vyšší pedagogické školy v Plzni, který vyprávěl o své cestě
po Norsku. Přednáška byla doprovázena světelnými obrazy promítnutými
epidiaskopem, promítacím přístrojem filmových okének. Následovala recitace. Nadšených posluchačů bylo 90. Opakování tohoto večera proběhlo opět
6. dubna za účasti 111 osob.
V červnu vychází v časopise Čtenář shrnující článek o činnosti knihovny:
„OLK v Rokycanech připravila v Měsíci květnu literární večer, věnovaný Jiráskově knize Psohlavci. Ukázky z knihy četli členové KOD55 v Plzni. Mluvené slovo
dokreslovala Kovařovicova hudba. O Jiráskových Psohlavcích se hovořilo i v četných místních knihvnách na Rokycansku. Celá tato akce vyvrcholila na krajské
konferenci v Plzni. Velké oblibě se těší hudební večery, pořádané každý měsíc.
V březnu se uskutečnil večer o norských fjordech, na němž si přítomní vyslechli
přednášku prof. Špeldy z Plzně a pásmo Peer Gynt. Ibsenovy verše přednášeli
opět členové KOD. Na tomto večeru samozřejmě nechyběla Griegrova hudba.
Pro čtenáře pořádá OLK pravidelné měsíční zájezdy do KOD v Plzni. Na léto
připravuje autokarový zájezd na místa, kde žili a pracovali přední spisovatelé.“56
V červenci začala reorganizace dětského oddělení. Knihy se přebalují (do
modrého balicího papíru), lepí se různobarevné štítky podle druhu, píší se
nápisy na hřbety knih. Knihy jsou rozděleny na: 1) pohádky, 2) knihy z přírody, 3) dobrodružné, 4) historické, 5) technické, 6) ruské, 7) čtení pro
dívky, 8) nejlepší spisovatelé. Znalec dětského oddělení ví, že téměř stejné
rozdělení používáme dodnes, ač už nevyčleňujeme ruské knihy a nejlepší
spisovatele nazýváme klasiky. Pro děti byl připraven volný výběr knih, ale
také umývadlo s mýdlem, aby se mohlo vybírat s čistýma rukama.
Seznamy „závadné“ literatury byly rozmnoženy a zaslány všem knihovnám okresu. Všem také rozeslány knihy tzv. Fučíkova odznaku. Jednalo se
o propagandistickou akci spojenou se vznikem čtenářských kroužků. Pravidelná setkání měla přilákat k hodnotné četbě nejen mladé. Seznam krásné
literatury, kterou měli zájemci o odznak přečíst, byl úzký: např. díla Olbrachta, Majerové, Řezáče, Bezruče, Zápotockého.
Prověrky knih byly toho roku provedeny v Ejpovicích, Bušovicích, Cheznovicích a Mýtě.
18. října se knihovnice zúčastnily bramborové brigády ve Svinné, aby
pomohly družstevníkům v okrese.
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V prosinci uspořádala knihovna vánoční výstavu knih. Pan malíř Kozlík
namaloval velkou (asi 2 metry) postavu Dědy Mráze, knihovnice si opatřily
v truhlářství latě a z nich stloukly podstavec. Byl opatřen stromek a klestí,
uspořádány stoly a rozloženy knihy. Tehdy se prodalo na 160 knih.
Roční přírůstek knih činil 865 svazků

1956
Do fondu jsou ve velkém začleněny spisy klasiků marxismu-leninismu
Marxe, Engelse, Lenina, ale i Stalina a Gottwalda. Základní díla v jednom
výtisku máme ve svém fondu dodnes pro studijní potřeby našich čtenářů
a případnou potřebu vesnických knihoven, kde jsme tyto knihy nemilosrdně
vyřadili. Všechny knihovnice tehdy dostaly přidělené okrsky, kde se staraly
o kulturní činnost jednotlivých obcí. Práce je hodně, přesto dochází ke snížení finančních prostředků na mzdy a knihovnici J. Čadové je snížen úvazek
na 4 hodiny denně.
Knihovna organizovala zájezdy pro čtenáře na divadelní představení
do Plzně i do Prahy, ale i vlastivědné autobusové zájezdy na Dobříš, do kraje
B. Němcové a A. Jiráska, apod.
7. února ve 20 hodin byl pořádán večer W. A. Mozarta. Průvodní slovo
přednesl JUDr. Ladislav Hovorka, vstupné 3,- Kčs, pro studenty 1,- Kčs.57
Účastnilo se 46 posluchačů.
V březnu byla provizorně otevřena čítárna, zatím v dětském oddělení.
Zpráva čtenářům byla čtena v místním rozhlase.
21. března proběhla přednáška dr. Zdeňka Čápa nazvaná Kniha a infekční choroby. Vstup volný, účast 117 osob.58
V dubnu knihovna rozeslala 42 balíků marxisticko-leninských knih
pro doplnění venkovských lidových knihoven.
24. května Večer poezie a beseda s básníky (M. Florian, J. Šotola, K. Šiktanc), účast 42 osob.
22. června knihovna obdržela od Krajského národního výboru v Plzni
čestné uznání v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu. Spolu s tímto
diplomem dostala knihovna poukázku na 1.000,-Kčs a ředitelka Vaňková
na 100,- Kčs, za které bylo nutno vybrat knihy v „Knize“ v Plzni.
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26. června byl uspořádán ve spolupráci s Újezdní osvětovou besedou
Zbiroh Vačkářův večer. Ukázky z díla hrál pětičlenný hudební kroužek této
besedy. Účastnilo se 120 osob v malém sále Lidového domu.
1. srpna nastupuje nový knihovnický inspektor J. Treml.
6. září jedou 4 knihovnice pomáhat na celodenní žňovou brigádu do Vranova (Vaňková, Čadová, Schweinerová, Brožová).59
2.–5. prosince vždy od 8 do 18 hodin, se v dětském oddělení uskutečnila
prodejní vánoční výstava dětských knih a také dětská besídka, na které byly
promítnuty 2 dětské diafilmy: Kocour v botách a Námořní pohádka.
O novém vybavení knihovny píše do přehledu činnosti knihovnice
Schweinerová: „Byl zakoupen diaprojektor k promítání filmů, kamna do zadní
místnosti a od firmy Dřevona zakoupena 3 křesla k psacím stolům, dřevěné točící
kancelářské židle, 1 psací stůl tmavý a registratura. V předvánočním období byly
na Okresním národním výboru rozdělovány odměny nejlepším pracovníkům.
Knihovna byla ohodnocena částkou 360,-Kčs. O uvedenou částku se budeme
dělit stejným dílem.“
Knihovna podala písemnou žádost o přidělení místnosti pro pobočku
knihovny ve vzdálenější části města, zůstala nevyřízena.60
Roční přírůstek 977 knih

1957
9. ledna provedly knihovnice Vaňková a J. Čadová instruktážní návštěvu
v knihovně ve Vranově.
22. ledna se uskutečnila přednáška dr. Z. Čápa O prevenci ve zdravotnictví. Účastnilo se jí 100 posluchačů.
7. února uspořádala knihovna hudebně literární večer nazvaný Pohádka o velké lásce Radúze a Mahuleny. Sukova suita Pohádka. Průvodní slovo
přednesl profesor Antonín Špelda z pedagogické školy v Plzni. Přítomno asi
90 posluchačů.
20.–21. února byly z okresního národního výboru dovezeny ruské knihy
a atlasy. Je jich přes 2 metráky. Budou rozesílány na vesnické knihovny.61
V červenci knihovna obdržela kovové schránky na kartotéky. Ihned byly
obsazeny autorskou kartotékou.
3.–4. srpna se uskutečnil zájezd se čtenáři do východních Čech: Hradec
Králové, Ratibořice, Hronov, Náchod, zámek Kačina (prohlídka knihovny
a divadla), Kutná Hora, Sedlec.
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22. srpna je zorganizován pro čtenáře další zájezd, tentokrát na Šumavu.
Přihlášky do dětského oddělení byly rozdány ve školách a 10. září
po prázdninách si začaly děti chodit půjčovat. Pro všechny čtenáře byly připraveny letáčky pod názvem „Vyplňte podzimní večery s knihou v ruce“.
18. listopadu se zaměstnankyně účastnily smuteční tryzny za zesnulého
prezidenta A. Zápotockého, která se konala na náměstí. Poté poslouchaly
přenos pražského rozhlasu.“62
1. října v sále knihovny proběhl Oslavný večer k 90. narozeninám Petra
Bezruče. Přednášel Leopold Jelínek z Prahy. Na místě byla k vidění výstavka
vzpomínek a listů, které si s básníkem vyměnil přednášející.
29. října se uskutečnil hudební večer. Na programu byla Piková dáma
od P. I. Čajkovského. Průvodní slovo měl opět profesor A. Špelda z Plzně.
Vše sledovalo 76 účastníků.
19. listopadu ve 20 hodin uspořádala knihovna besedu o knize Alexeje Tolstého Křížová cesta. Rozbor knihy provedla profesorka Fr. Krejčová
z Chlumu. Ukázky přednesli členové kulturní úderky Domu osvěty. Vstupné 1 Kčs. Přítomno bylo 30 posluchačů.
8. prosince představena předvánoční výstava dětské knihy spojená s prodejem. Účastnilo se přibližně 218 osob. Bylo prodáno knih za 2 500 Kčs.
11. prosince uskutečněn celookresní aktiv osvětových a knihovnických
pracovníků. Účast 35 knihovnic a knihovníků.
17.–21. prosince byl proveden průzkum osvětových zařízení ve Vranově
(Vaňková), v Březině (Čadová), v Mirošově (Schweinerová), v Mešně (Brožová), v Litohlavech (Hejrovská).
Zaveden volný výběr knih v dětském oddělení.
Knihy se půjčují pondělí, středa, pátek od 15 do 18 hodin; úterý, čtvrtek
od 10 do 12 hodin.

1958
V lednu obdržela knihovna z krajského domu osvěty společenské hry:
5 her šachových a 5 „Dam“. Hned první den po Novém roce přišlo 79 čtenářů. Jako každý rok se tvoří nový, ručně psaný seznam čtenářů. Mezi jednotlivými pořadovými čísly se vynechávají dva řádky. Když čtenář zruší legitimaci, vyškrtne se a na jeho místo přijde nový čtenář. Do soutěže Budujeme
vzornou lidovou knihovnu jsou přihlášeny knihovny v Třímanech, Mýtě, Mirošově, Vejvanově, Strašicích a Volduchách.
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Z krajského národního výboru přišel přípis, aby ředitelé okresních knihoven oznámili žákům, kteří letos vyjdou VIII. třídu školy, že si mohou podat
přihlášku na čtyřletou knihovnickou školu v Praze. Absolventi budou pak
pracovat jako odborné síly v knihovnách. Z Rokycan jsou přihlášena děvčata
L. Šnajdrová a M. Slavíková. Oběma je dáno doporučení z OLK.
V únoru došlo rozhodnutí z okresního národního výboru o snížení pracovních úvazků. Z 5 pracovních sil jsou ponechány jen 3 síly na 8 hodin.
V knihovně jsou zaměstnány knihovnice Vaňková, Čadová a Brožová. Pracovnice Hejrovská a Schweinerová se propouštějí.
8. března Po hezké oslavě Mezinárodního dne žen (pro každou ženu připraven dort, dva zákusky, víno, kytička sněženek a fotografie dětí k MDŽ)
přijela 29. března do knihovny významná návštěva „tři ženy z Argentiny
a jedna soudružka ze Sovětského svazu s překladatelkou. V knihovně se jim moc
líbilo“.63
20. února proběhla beseda nad knihou Jana Otčenáška Občan Brych.
Besedu provedla Marie Krajícová, profesorka z Plzně. Ukázky z knihy přednesli členové dramatického kroužku při Domě osvěty v Rokycanech. Vstup
byl volný.
2. dubna se uskutečnilo školení pro venkovské knihovníky. Účast 30 osob.
Proběhla instruktáž pro vzorové vedení knihovny. O práci knihovníků promluvila ředitelka Vaňková, o doplňovacím oddělení paní Čadová a správné
vedení pokladního deníku a zasílání statistik vysvětlila paní Hejrovská.
V červenci kronikář Karel Jindřich zapisuje do městské kroniky: Plán činnosti OLK za II. čtvrtletí byl splněn až na dvě akce. Vypůjčeno celkem 27 953.
Plán výpůjček překročen o 2953 svazků. Zapůjčeno 16 gramodesek a 70 diafilmů s přednáškami. Z doplňkového oddělení bylo rozesláno knihovnám 27 souborů, celkem 370 svazků knih. Dále připraveno 16 propagačních nástěnek,
16 plakátů a 9 relací v rozhlase. Činnost: 10.4. besídka o knize A. Zápotockého
„Barunka“. 15.4. literární pásmo o našich spisovatelích „Vyšehradský Slavín“.
Pro čtenáře uspořádán 27.5. zájezd na Hlubokou, Orlík, Zvíkov a v létě čtyř
denní zájezd do Beskyd a dvoudenní do Krkonoš.64
30. října knihovnice opět pomáhaly družstevníkům při sklizni řepy.
4. listopadu se uskutečnil hudební večer G. Verdi Aida. Průvodní slovo
operou přednesl JUDr. L. Hovorka. Účastnilo se 76 posluchačů, vstupné
2,-Kčs.
7. listopadu náhle umírá Josef Vaněk (1905–1958), toho času ředitel
Krajské lidové knihovny v Plzni a bývalý knihovnický inspektor a ředitel
knihovny v Rokycanech.
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25. listopadu proběhl v knihovně literárně hudební večer Moskva od jara
do zimy. Zúčastnilo se 45 osob.
Celkem zakoupeno 790 knih. První knihou je Velké trápení autorky Heleny
Šmahelové

1959
Vychází tzv. II. knihovnický zákon O jednotné soustavě knihoven, č.53/59
Sb. Pomineme-li jeho ideologickou stránku, byl přínosem a s obměnami
přetrval až do roku 2001.
Knihovna v té době pořádá zájezdy do divadel, např. do plzeňského divadla na operetu Polská krev. Pořádají se pravidelné besedy o knize pro školní
mládež a družiny mládeže doplněné filmem.
27. ledna se pořádá hudebně literární večer Jiří Wolker. Ukázky básní
přednášejí členové dramatického kroužku Domu osvěty.
23.–24. května je uspořádán autobusový zájezd se čtenáři na Liberecko:
Doksy, Máchovo jezero, Ještěd, Jablonec, Sychrov, Mnichovo Hradiště.
28. června pořádají knihovnice zájezd se čtenáři na Chodské slavnosti
do Domažlic, Klenčí, na Výhledy a Špičák.
25. 7.–1. 8. proběhl osmidenní autobusový zájezd se čtenáři na Slovensko.
4. listopadu byla uspořádána dětská besídka pro družiny mládeže. Promítaly se diafilmy Ruské pohádky. Účast 68 osob.
17. listopadu pořádala knihovna v malém sále Lidového domu ve 20 hodin hudební večer, na kterém účinkoval orchestr Osvětové besedy ze Zbiroha, pěvecký soubor Hlahol.65
3. prosince ve čtvrtek ve 20 hodin uspořádala knihovna besedu ke knize
Král železnic s autorem Adolfem Branaldem. Sál Střelnice byl zcela zaplněn.
Roční přírůstek knih je 913 svazků

1960
Toho roku byla jmenována nová ředitelka knihovny paní Anna Pelikánová. Ve funkci působila až do roku 1985.
Půjčuje se od pondělí do pátku, nejdéle v pondělí od 15 do 19 hodin,
přibyla jedna hodina navíc. Půjčují se gramofonové desky, diafilmy, pořádají
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se čtenářské zájezdy do divadel, hudební literární večery, besedy o knize pro
mládež i pro dospělé. V červenci je dětská knihovna uzavřena za účelem
reorganizace.66
Z doplňovacího oddělení se připravovaly soubory knih pro vesnické
knihovny, buď na objednávku, nebo dle vlastního výběru.
26. ledna se uskutečnil hudební večer nazvaný Zpěv moře v hudbě českých
i cizích skladatelů, přednášel profesor Ant. Špelda, účast 50 osob.
23. února v úterý ve 20 hodin proběhla beseda o knize Zdeňka Pluhaře
Opustíš-li mne. Přednášeli také členové recitačního kroužku Domu osvěty.
29. března v úterý ve 20 hodin přijela do knihovny besedovat mladá
autorka Jindřiška Smetanová se svojí knihou Koncert pod platanem.
26. dubna v úterý ve 20 hodin proběhla přednáška 15 let osvobození
a současná mezinárodní politika. Přednášela prof. Marie Krajícová, členka
Krajského výboru obránců míru v Plzni a v kulturní vložce vystoupilo Dívčí
trio plzeňského rozhlasu doprovázené dudáckou muzikou.
31. května ve 20 hodin pořádala knihovna Besedu o závodu míru za účasti
mechanika československého družstva Františka Haška, zaměstnance rokycanského Favoritu, a Zd. Hasmana, reprezentanta ČSR. Vstup byl volný.
18. října ve 20 hodin proběhlo pásmo o knize J. Glazarové Leningrad
doplněné krátkým filmem. Přednáší prof. F. Krejčová, recitují J. Kramlová,
K. Gawlik.
V listopadu proběhl Měsíc přátelství ve znamení velkého zájmu čtenářů
o díla ruských klasiků i současných pokrokových spisovatelů. „Bylo opravdu
těžké zhodnotit, zda se více četla Anna Karenina, Vojna a mír, Dostojevského
Zločin a trest anebo zdali čtenáři našli více zalíbení v Graninově poutavém
románu Po svatbě či Kuzněcovově Legendě o řece a řadě dalších. V půjčovně
knihovny byly po celý měsíc instalovány nabídkové knižní výstavky – knihy
o VŘSR, obrazové publikace ze SSSR, poezie a díla velkých ruských klasiků,
z nichž největší oblibě se těšila výstavka z díla L. N.Tolstého.“67
Přírůstek 956 knih, počet 1 404 čtenářů, počet 53 222 výpůjček
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KALENDÁRIUM 1961–1970.
PŘES ZLATÁ ŠEDESÁTÁ
Roky s šestkou znamenaly všestranný rozvoj knihovny. Vzrůstal počet
nakoupených knih, počet výpůjček i počet čtenářů. Došlo k rozšíření provozní doby. V roce 1969 byl změněn název knihovny na okresní knihovnu
z bývalé okresní lidové. Doba nástěnek a výstavek, ale také osvěžení v podobě vydání uvolněných titulů kolem roku 1968.

1961
17. ledna proběhl večer J. V. Sládka. O životě básníka promluvil B. Mrkvička ze Zbiroha, recitovala Libuše Červenková a hrálo Zbirožské kvarteto
(Karel Pražský, Václav Rybáček, Jiří Pražský, Dr. B. Novák). Vstupné 3,- Kčs,
studující 1,- Kčs.
28. února proběhla beseda nad knihou A. Zápotockého Rudá záře
nad Kladnem. V sálku knihovny účinkoval dramatický kroužek Domu osvěty.
23. května byl uspořádán slavnostní večer k 40. výročí založení Komunistické strany Československa.
17. listopadu byl uspořádán slavnostní večer k památce J. V. Sládka.
Účinkovalo Zbirožské kvarteto.
21. listopadu byl uspořádán slavnostní večer Krásná je sovětská země –
pásmo hudby a poezie doplněné filmy.
Kalendárium 1961–1970. Přes zlatá šedesátá
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Byla rozšířena výpůjční doba: PO, ST, PÁ od 15–18 hodin, ÚT a ČT
od 8–12 hodin. Dětské oddělení mělo odlišnou provozní dobu ÚT a ST
od 13–17 hodin, ve čtvrtek 8–14 hodin.
Jednou týdně v pátek od 16–18 hodin, se půjčovalo i v Borku, kdysi
samostatné obci, od roku 1960 přičleněné jako předměstí k Rokycanům.
Počet čtenářů 1 254, počet výpůjček 53 263, přírůstek 949 knih

1962
V tomto roce převzal organizování Divadla hudby Odborový dům kultury v Rokycanech.
„Okresní lidová knihovna v Rokycanech připravila k 100. výročí úmrtí Boženy Němcové několik akcí, které se setkaly s velkým zájmem posluchačů. Pamatovalo se na větší pionýry ze sedmých tříd, pro které byla uspořádána 2 literární
pásma Naše paní Božena Němcová. Přítomno bylo celkem 77 dětí. Malí posluchači slyšeli o B. Němcové – o jejím životě (hlavně dětství) a literárním díle
pro mládež – o pohádkách. Pohádky B. Němcové byly vyprávěny s použitím
barevných diafilmů. Pro dospělé posluchače byla určena přednáška s. ředitele Širokého Božena Němcová a západní Čechy. Přednáška měla velký úspěch. V půjčovně knihovny byla uspořádána výstavka z díla Boženy Němcové.“68
„Rovněž naše knihovny se zařizují tak, aby mohly co nejvíce a co nejlépe
pomáhat našemu zemědělství. Dne 16. února 1962 se konala v Rokycanech konference osvětových pracovníků z celého okresu. Radili se, jak nejlépe pomoci zemědělství, aby se nejrychleji dostalo na úroveň průmyslu. Rozsáhlé úkoly v usnesení
dostaly právě knihovny. Musí provést vyřazení zastaralé zemědělské literatury
ze svých regálů a zařadit tam aktuální novinky zemědělské literatury. Tyto nové
knihy musí být náležitě a účinně propagovány nejen v půjčovnách knihoven, ale
i na schůzích JZD (Jednotné zemědělské družstvo) a prostřednictvím místního
rozhlasu. Knihovníci se musí též aktivně podílet na spolupráci s osvětovými besedami na přednáškách se zemědělskou tématikou. Knihovny musí blíže spolupracovat s JZD. Smlouvy o vzájemné spolupráci uzavřeny byly již v 8 místech
našeho okresu.“69
8. března byly knihovnice pozvány na oslavu Mezinárodního dne žen
na hvězdárně v Rokycanech. Připraven byl krátký kulturní program a pohoštění.
12. března Na besedu se čtenáři přijel pan Rudolf Hrbek, plzeňský spisovatel. Besedovalo se nad jeho knihami Avantgarda a Proletáři.
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14.–18. července pořádaly knihovnice zájezd se čtenáři nazvaný Po stopách Petra Bezruče.
20. září organizovala knihovna ve spolupráci s národním podnikem Kniha Rokycany v Odborovém domě kultury v Rokycanech Den politické litaratury. Hlavním tématem byla práce s politickou literaturou na všech úsecích.
21. listopadu byl uspořádán slavnostní večer vyprávění, hudby, poezie
a filmů Krásná je sovětská země. Doplněno výstavou sovětských knih v originále a překladu.
Knihovní fond 23 024, 1 341 čtenářů, 52 033 výpůjček

1963
Půjčovna pro dospělé je otevřena vždy v pondělí od 15 do 19 hodin,
ve středu a v pátek od 15 do 18 hodin a v úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin.
Čítárna byla otevřena v pondělí, v úterý, ve středu a v pátek od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek a v sobotu od 8 do 12 hodin. Děti si knihy mohly vypůjčit
v úterý a ve středu od 13 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin.70
1. ledna dochází k příjemné změně pro čtenáře – knihy se půjčují zdarma. Do této doby činilo zápisné na rok 2 koruny, předplatné na 20 knih
2 koruny, důchodci s důchodem do 400,-Kč mohli zdarma a studenti platili
1 korunu.
14. května proběhlo lyrické pásmo nazvané Vesmír v poezii. Poezie se
tehdy hodně četla a měla své místo v regálech knihovny.
31. května byl v Domě osvěty otevřen klub důchodců. „Velmi se nyní
diskutuje na veřejnosti i na stránkách Rokycanského budovatele o tom, zda je
výhodné, nutné a vůbec vhodné v přízemí Domu osvěty umístit – tam, co byl
městský archiv – klub důchodců. Důchodci podali žádost na MěstNV (Městský
národní výbor), aby jim byla uvolněna místnost tak, jak je tomu již také v jiných
městech. Provizorně jim byla přidělena místnost na radnici, než bude nalezeno
něco vhodnějšího. Místnosti jsou studené a těžko se dají vytápět. Okna této místnosti jsou obrácena na náměstí a sloužila propagaci Domu osvěty.“71
12. listopadu v 19,30 hod. došlo k slavnostnímu otevření studovny marxismu-leninismu v I. poschodí knihovny, které vyplynulo z tehdejších požadavků na politické školení pracujících na večerní univerzitě marxismu leninismu v Rokycanech. Pro tuto studovnu byla ze základního fondu vyčleněna
odborně politická literatura. Další literaturu studovna získala převodem
knih z Okresního výboru Komunistické strany Československa. K dispozici
Kalendárium 1961–1970. Přes zlatá šedesátá
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byl lístkový výběr článků z nejdůležitějších politických časopisů té doby, které byly vystaveny v čítárně: Hospodářské informace ze zahraničí, Přehled světového tisku, Rudé právo, Nová mysl, Život strany, Hospodářské noviny, Otázky
míru a socialismu. Studovna byla otevřena každý týden ve středu a v pátek
od 13 do 18 hodin.72 Současně byla zahájena výstava Dějiny Sovětského svazu
v literatuře. Tentýž večer se konala beseda Česko-ruské hudební vztahy. Přednášel dr. L. Hovorka.
Počet výpůjček 58141, počet čtenářů 1785, přírůstek 908 svazků

1964
Rok byl obzvláště bohatý na přírůstek politické literatury. Díky daru
okresního výboru komunistické strany jsou do fondu knihovny zapsány Leninovy spisy 1–35, Gottwaldovy spisy 1–15 a Vzpomínky na Lenina
od N. Krupské. Ale najdou se i lepší tituly, které vlastníme dodnes: Bartoš
– Loutkářská kronika. Díky daru stoupne přírůstek knih na 1978 svazků.
Přírůstkový seznam stále vede paní knihovnice Jiřina Kaloušová.
Knihovna je otevřena denně kromě soboty a neděle: v pondělí 15–19
hodin, v úterý a čtvrtek 9–12 hodin, ve středu a v pátek 15–18 hodin.
Studovna marxismu-leninismu při OLK je otevřena v pondělí a v pátek
od 13 do 18 hodin.
13. března vysílal rozhlas po drátě Městského národního výboru v Rokycanech zprávu o činnosti a nových knihách v knihovně.73
24. března ve 20 hodin byla uspořádána beseda o knize Hely Volanské
Květ kapradí.
13. května uspořádala knihovna spolu s Lidovou hvězdárnou a astronomickým kroužkem při Odborovém domu kultury v sále Střelnice přednášku
dr. Huberta Slouky z Prahy Arbesova cesta životem a fantazií. Připravena byla
též výstavka literárního díla Jakuba Arbesa a knih z oboru astronomie. Akce
se uskutečnila na Střelnici.74
V prosinci proběhlo několik besed nad knihou J. Š. Baara Hanýžka
a Martínek, určených pro 5.–7. třídu.
„Činnost okresní lidové knihovny přibýváním obyvatelstva v Rokycanech se
rok od roku zvětšuje. V r. 1964 bylo v Rokycanech v Okr. lidové knihovně vypůjčeno 67 056 knih. Z tohoto počtu výpůjček přečetli dospělí čtenáři 50 846 knih,
mládež přečetla 16 210 knih, myslím mládež do 15 let. Z naučné literatury
přečteno bylo čtenáři 11 403 knihy, z polit. liter. 3 115 knih. Celkem v r. 1964
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bylo v knihovně zapsáno 1 986 čtenářů, z toho mládeže do 15 let 719. Průměrně přečetl jeden čtenář v r. 34 knihy. Okresní lid. knihovna pořádala také
během roku k významným výročím v roce besedy se čtenáři, které byly doplňovány přiléhavým filmem. Besedy se spisovateli OLK nepořádala. Účastníci besed
hodnotili pořádané besedy kladně, ale byla by žádoucí větší návštěvnost na těchto
besedách. V čítárně OLK byly vyloženy všechny časopisy krajské a řada časopisů
pražských.“75
Počet obyvatel Rokycan 12 632, kronikářem Josef Červenka

1965
Knihovna byla otevřena každý den. V pondělí, ve středu a v pátek od 15
do 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.
„V Okresní lidové knihovně pracovaly tyto zaměstnankyně: Anna Schweinerová (později Pelikánová) – ředitelka, Jiřina Kaloušová, zástupkyně ředitelky
a knihovnice, Marta Weinfurterová, knihovnice a Ivana Andělová Mrkosová
(později Vitnerová), metodička.
Bylo instalováno 30 tematických výstavek knih, uspořádáno 11 besed pro
dospělé čtenáře a 29 besed pro mládež, a to převážně z mimočítankové četby jako
doplněk školního vyučování. Metodička provedla 167 instruktážních návštěv
v místních lidových knihovnách.“76
V lednu proběhly besedy nad knihou E. Štorcha Minehava určené pro
6. a 7. třídu.
V únoru žáci 3.–5. tříd besedovali nad knihou V. Biankiho Lesní noviny.
V červnu byly na programu besedy pro žáčky ze 2.–3. tříd s knihou
A. Gajdara Čuk a Gek.
17. září proběhla rozhlasová relace v místním rozhlase po drátě o činnosti
knihovny.
Knihovní fond 26 900, počet čtenářů 1275, počet výpůjček 70 950

1966
Krajské nakladatelství v Plzni vydává publikaci Mladé lásky o mládí našeho regionálního básníka J. V. Sládka. Rovněž kniha Josefa Peška Květena Rokycanska v ceně 25 Kčs, je regionální tiskovinou. Exempláře jsou k dispozici
ve studovně knihovny dodnes.
Kalendárium 1961–1970. Přes zlatá šedesátá
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„Bylo uspořádáno 30 výstav s náměty politických událostí a slavných výročí.
Pro dospělé čtenáře byly 3 besedy o knihách spojené s filmy. Tyto besedy byly návštěvníky velmi kladně hodnoceny. Nedostatkem byla malá účast čtenářů. Ale
tímto nedostatkem trpí poměrně všechny akce podobného druhu. Pro děti bylo
připraveno 36 besed o knihách. Všechny besedy byly zaměřeny podle učebních
osnov a knihy podle toho vybírány. Rovněž dětské besedy byly doplněny vhodnými
filmy. Návštěva na těchto besedách byla veliká a dětem se besedy líbily. O propagaci OLK se starala velmi svědomitě s. ředitelka A. Schweinerová, která měla
pravidelné relace v rozhlase po drátě a články v Budovateli. Knihovna obdržela
za měsíc říjen putovní vlajku při hodnocení nejlepší knihovny v Západočeském
kraji. Při OLK si dobře počíná dětský čtenářský kroužek. Je v něm velmi dobře
podchycen zájem mladých čtenářů. Čtenářský kroužek dospělých čtenářů sdružuje náročné a vyspělé čtenářez řad pracujících a studentů.“77
17. října bylo projednáno zřízení střediskové knihovny v Mirošově. Přestal pracovat kroužek poezie. Naopak velmi dobře pracuje dětský čtenářský
kroužek. Čtenářský kroužek pro dospělé se scházel dle plánu a členové dostávali přednostně novinky.
Knihovní fond 27 894, počet výpůjčky 68 880, čtenářů 2020, expedováno
46 souborů knih

1967
Vzhledem k adaptaci domu nemohlo být půjčováno po dobu 2 a půl měsíce. Byly to právě zimní měsíce a našim čtenářům knihy chyběly. Knihovna
nabízela čtenářům opět meziknihovní výpůjční službu. Využilo ji 176 čtenářů. Pro děti s učiteli bylo uspořádáno 18 exkurzí do knihovny. Podle mimočítankové četby byly vypracovány besedy o knihách spojené s promítáním
filmů. Účast byla velmi dobrá. Uspořádaly se tyto besedy:
14. března Stopy vedou k Renému. Besedu vedl jeden z členů čsl. zpravodajské služby za druhé světové války plukovník Alois Frank z Plzně. Beseda
se těšila velké pozornosti našich spoluobčanů. 25. 5. film Pohled z mostu.
27. 10. Beseda o knize Leningrad. 21. 11. Recitační pásmo zasloužilé umělkyně L. Pelikánové. 27. 11. Petr Bezruč – pásmo k 100. výročí narození.
Také dětský čtenářský kroužek, který s přestávkami pracoval do osmdesátých
let, si vedl dobře. Scházel se 1× týdně, malé čtenáře vedla k četbě paní Jiřina
Kaloušová, která v oddělení pracovala až do roku 1978, kdy odešla do důchodu. Zajímavá byla soutěž 10× odpověz konaná v červnu.
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V květnu vychází první číslo historického časopisu Minulostí Rokycanska,
které vydává Okresní archiv v Rokycanech. Tehdy je bylo možno zakoupit
za 4,- Kčs.
Výpůjčky 40 535 svazků pro dospělé, pro mládež 10 923, čtenářů 1759,
z toho 683 dětí

1968
K 150. výročí založení veřejné knihovny v Radnicích vydala knihovna
tiskem práci Pavly Suché Čtenářská společnost v Radnicích 1818–1968 o 28
stranách. Prodávala se za 3 Kčs.
Pokračuje úspěšná spolupráce se školami, např. v lednu si pro ně knihovnice připravily besedy nazvané Naše pohádky, v únoru Skaláci, v březnu Syn
pluku, v říjnu a listopadu Devatero pohádek K. Čapka. Celkem bylo uspořádáno 39 besídek pro mládež a 5 akcí pro dospělé čtenáře, 2 rozhlasové relace,
10 zpráv do tisku. Akce pro dospělé byly uspořádány ve spolupráci s klubem důchodců. Velmi zdařilá byla beseda k 50. výročí vzniku naší republiky
„Zahrady a paláce pod Pražským hradem“. Podobná akce ve spolupráci s Komorním orchestrem učitelů při LŠU byla uspořádána pro Domov důchodců
v Mirošově. Meziknihovní výpůjčku si vyžádalo 110 žadatelů a touto cestou
bylo opatřeno 205 knih. Přírůstek knih činil 1 260 knih, úbytek 458.
Upadá zájem dospělých čtenářů o kroužek čtení, naopak dětský kroužek
pracuje.78
21. srpna. Invaze sovětské armády zastihla zaměstnankyně na dovolené. Jedna z nich později napsala: „Srpnové události nás zastihly na rekreaci
v Janovičkách u Broumova u polských hranic. Byli jsme velmi rozrušeni, jelikož
jsme byli bez informací a poměrně hodně vzdáleni od domova. Zprávy televize
i rozhlasu byly vzájemně si odporující. Politicky jsem se neangažovala. Od ledna
1968 jsem očekávala změnu k lepšímu, ale výsledek byl neurovnanost politických
a hospodářských problémů. Na svém pracovišti jsem se snažila v celém období
1968 pracovat tak jako dříve. Při pracovním styku se čtenářem jsem propagovala
a nabízela díla ruských autorů. Upozorňovala čtenáře na světovost literatury.“
29. září byl celostátně zaveden pětidenní pracovní týden; z dosavadních
44 hodin týdně na 42,5 hodiny.
5. prosince na konferenci kulturně výchovných pracovníků rokycanského okresu bylo doporučeno zvýšit částku na nákup knih z 1 Kčs nejméně
na 1,50 Kčs na jednoho obyvatele. V obcích s malým počtem obyvatel se
Kalendárium 1961–1970. Přes zlatá šedesátá
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doporučovala částka 300 Kčs na nákup knih. Knihovníci by neměli být pověřováni jinými úkoly, aby se mohli plně věnovat práci v knihovně.79
Knihovní fond 29 866 svazků, počet čtenářů 1721, z toho 641 dětí

1969
Od tohoto roku máme dochováno málo zpráv o činnosti knihovny. Přednášky, besedy a další osvětovou činnost převzaly kulturní organizace, hlavně
Odborový dům kultury, Okresní kulturní středisko, později Městské kulturní středisko. Kronika města přestává, až na pár informací, činnost knihovny
více zaznamenávat. Někdy uvádí jen souhrnný počet, někdy ani to ne. Přesto
víme, že byl změněn název knihovny. Z okresní lidové knihovny se stala
okresní knihovna.80 Knihovnice doplňovacího oddělení uskutečnila 124 metodických návštěv obecních knihoven okresu. Těmto knihovnám bylo zapůjčeno celkem 51 výměnných souborů knih. Pro čtenáře bylo uspořádáno 23
výstav knih. Dětské oddělení navštěvovalo celkem 497 registrovaných dětí,
které si mohly vypůjčit z některých nových titulů: B. Říha: Dětská encyklopedie, H. Šmahelová: Mládí na křídlech, N. Nosov: Neználek ve Slunečním
městě. Pro dospělé bylo zakoupeno 24 331 knih, např.: A. Sedlmayerová:
Láskám hrozí smrt, V. Páral: Katapult. Poslední knihou tohoto roku byl
pod přírůstkovým číslem 1260 zapsán Uloupený život od K. J. Beneše.
Knihovní fond 30 348 svazků, počet výpůjček 67 972, z toho 14 184 dětských

1970
Okresní knihovna pracuje zvláště s dětmi. Připravuje pro ně besedy
se spisovateli, besedy o knihách, promítání filmů a diapozitivů, provádí soutěže a seznamuje s novými knihami. Těch dětských čtenářů do 15 let bylo
490 a besed pro ně 58. Dále bylo uskutečněno 37 výstavek knih, 243 metodických návštěv v lidových knihovnách na okrese. Místním knihovnám bylo
půjčeno 63 souborů knih pro doplnění knižních fondů. A jak praví městská
kronika z téhož roku na straně 42: Občanům města bylo opatřeno z knihoven vyššího typu 312 knih. Přeloženo to znamená, že ty knihy, které nebyly
k dispozici v knihovně, objednala knihovnice poštovní cestou z nedaleké
Plzně.
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4. dubna zavítal na besedu do knihovny spisovatel František Kožík.
Knihovní fond 31 914 svazků, počet čtenářů 1340, počet výpůjček 72 517
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KALENDÁRIUM 1971–1980.
PLÁNY
Doba plánování: plánoval se počet výpůjček i počet čtenářů, počet nástěnek, očekával se neustálý nárůst. Budova knihovny dál chátrá: přetížené
stropy, zatékání. Vzniká brigáda socialistické práce, která má patronát nad pionýrskými oddíly ve škole Za Radnicí. Knihovna se stará o vesnické knihovny
okresu. V roce 1979 vzniká samostatné politické oddělení v Domě politické
výchovy. Celá budova je převedena do majetku okresní knihovny. Dříve patřila okresnímu kulturnímu středisku. Začíná se budovat střediskový systém.

1971
Byl zaveden tzv. střediskový systém. Knihovny v obcích okresu Rokycanska byly metodicky přiděleny profesionálním střediskovým knihovnám,
které jim pomáhaly se zpracováním fondů a statistikou. Mzdy všech knihovníků, ale i nákup knih, periodik, regálů a dalšího vybavení byl hrazen
z rozpočtu okresní knihovny. Okresní knihovna se tak starala o středisko
Rokycany, kam patřily knihovny nejbližších obcí (Borek, Svojkovice, Volduchy, Osek, Vitinka, Klabava, Litohlavy, Ejpovice, Kamenný Újezd). Další
střediskové knihovny vznikaly postupně v Radnicích, ve Zbirohu, Mirošově
a ve Stupně. V roce 1988 přibyly Strašice a v roce 1991 Holoubkov.
Knihovnu navštěvuje 498 dětí a 850 dospělých, nakoupeno 1 370 knih za
29.873,40 Kčs
Kalendárium 1971–1980. Plány
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1972
První zaevidovanou knihou toho roku byly Foglarovy Rychlé šípy, 3. díl
za cenu 33 korun. Naopak poslední kniha pod značkou 4165a byla Odyssea
soudního sluhy od K. Klostermanna. Celkově bylo zapsáno 1476 nových přírůstků. Kromě jiného byl zakoupen počítací stroj ASCOTA za 3310 Kčs. Byl
využíván nejen při účtování, ale i při statistických výpočtech. V rámci investic byly pořízeny dva výpůjční pulty přímo určené k výpůjčkám a manipulaci
s knihami. Do té doby se půjčovalo na restauračních stolech. U dlouholetých
pracovnic paní Kaloušové a Frýdové, došlo ke zvýšení platu o 100 Kč.
20. ledna nastupuje jako knihovnice paní Anna Štruncová.
Počet nových knih 1476 v hodnotě 33 470,-Kč, dospělých čtenářů 834,
dětí 530

1973
Knihovna té doby měla 7 zaměstnanců, z toho 5 osob pracovalo přímo
v okresní knihovně a 2 ve střediskových knihovnách Radnice a Zbiroh. Metodička knihovny byla 3 měsíce nemocná a nebyla za ni náhrada.
Zakoupeny nové regály a plynová kamna.
12. března odchází knihovnice Ema Dřímalová.
V dubnu byla téměř celý měsíc knihovna uzavřena, prováděly se stavební
úpravy.
Knihovní fond 35 324 svazků, počet čtenářů 1347 (510 dětí), počet výpůjček 66 165

1974
V tomto roce se podstatně změnilo statistické výkaznictví pro lidové
knihovny, došlo k rozdělení knihovních jednotek na knihy, periodika, rukopisy a další nové ukazatele. Statistika se stala podrobnější, nově jsme začali
vykazovat např. počet akcí pro veřejnost.
V politickém oddělení začaly pracovat 2 pracovnice, koupily se nové regály a sedací souprava, vše za 60 tisíc Kčs.
Knihovnu navštěvuje 546 dětí a 823 dospělých, přírůstek 1683 nových knih
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1975
Probíhá názorná agitace a propagace politické práce mezi čtenáři i oslavy 30. výročí osvobození. Jsou vypracovány bibliografické letáky se seznamy knih a s portréty slavných žen: Marie Sklodowska-Curie, B. Němcová,
V. Těreškovová, N. K. Krupská, ale i leták Chraň zeleň. Knihovna uzavřela
s knihovníky místních lidových knihoven pracovní smlouvy, takže poprvé
v historii dochází k honorování jejich práce. Odměny se vyplácely 2× ročně z rozpočtu okresní knihovny. Na místo metodika nastoupil pan Jaroslav
Vyčichlo (1947–2008), pozdější ředitel knihovny a nejvýraznější osobnost
knihovny. Mimořádně se zasloužil o rozvoj moderního knihovnictví v okrese.81 V zápisu o inventuře toho roku je kromě ostatního majetku veden též
tříkolový motocykl v ceně 4000,-Kčs, na kterém rozvážel metodik soubory
knih po knihovnách okresu. Pořízen byl též promítací stroj MEOPTA, ten
předcházející pocházel z roku 1965.
Počet výpůjček 88 774, dospělých čtenářů 904, dětských čtenářů 611

1976
Toho roku byla provedena revize knihovního fondu. V červenci a v srpnu
bylo zrevidováno dětské a doplňovací oddělení. V září a v říjnu pak dospělé
oddělení. Bylo odstraněno 1599 svazků a po dobu revize byla jednotlivá
oddělení uzavřena pro čtenáře. Většina vyřazených knih byla opotřebována,
nicméně podstatnou část nevrátili čtenáři.82 Dětský čtenářský kroužek vede
paní Kaloušová.
Na nákup knih a časopisů pro knihovnu bylo vydáno 60 tisíc Kč.
V knihovně pracovali: ředitelka Pelikánová, knihovnice J. Kaloušová,
A. Štruncová, K. Veverková, I. Vitnerová, účetní A. Vavroušková, metodik
J. Vyčichlo. Ve střediskových knihovnách okresu byli knihovníci zároveň zaměstnanci okresní knihovny. Ve Zbirohu paní E. Frýdová, v Radnicích paní
A. Tejčková (Kratochvílová), v Mirošově paní D. Fotrová a ve Stupně paní
D. Kratochvílová (Palková). Pro nové politické oddělení se plánovala posila
dalších dvou pracovníků.
Počet čtenářů 1651, počet výpůjček 88 670, počet besed 64, počet rozhlasových relací 18
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1977
Knihovna uskutečnila ve spolupráci s Okresním domem mládeže Večer
sovětské poezie, zpracovala hudebně-literární pásmo Rozletěly se jiskry, kterého
se zúčastnilo 60 posluchačů, vydala bibliografické materiály k výročí ruských
a sovětských spisovatelů. Plán práce stanovil knihovně uskutečnit 89 tisíc
výpůjček. Samozřejmě byl překročen, vypůjčeno bylo 93 345 dokumentů.
V rámci akce Mládež a kultura spolupracovala knihovna se všemi školami
v Rokycanech a některými školami z blízkého okolí. Knihovna pracovala
ve ztížených prostorových podmínkách.
Počet čtenářů 1745, počet výpůjček 93 345, z toho výpůjček časopisů 9278

1978
U příležitosti 60. výročí vzniku republiky založili zaměstnanci Brigádu
socialistické práce 17. listopadu. Brigádu, která měla 13 členů, vedla paní
Květa Veverková, od r. 1980 paní Anna Štruncová. Brigáda převzala patronát nad pionýrským oddílem Šipka ze Základní devítileté školy Za Radnicí
a od r. 1983 nad pionýrským oddílem Skřivánek na téže škole. Dále byly uzavřeny smlouvy o spolupráci s organizacemi Hamiro, Marila, Lékárenská služba, Státní banka československá, Česká státní spořitelna a Svazarm Autoškola.
V plné míře byl realizován systém Mládež a kultura. Pro zdejší školy bylo
uskutečněné 86 besed o různých knihách. V rámci tohoto projektu přišlo
do knihovny 34 tříd na exkurzi.
Pomocí rozhlasu po drátě byli pravidelně čtrnáctidenně informováni čtenáři o 1–2 knižních novinkách. Bylo žádoucí vybírat vysoce angažovaná díla
našich a sovětských autorů.
Pro čtenáře dětského oddělení byly připraveny soutěže: Jak znáš českou
literaturu, Jak znáš sovětskou literaturu. Pro dospívající mládež byly určeny
hudebně literární večery – Večer poezie Fráni Šrámka, Karel Vokáč, Stehlík:
Země zamyšlená. Jednou za měsíc se scházel čtenářský kroužek. Na schůzkách
se členové seznamovali s knižními novinkami, spisovateli a poznávali vlastní
knihovnickou práci. Na programu byl např. v lednu Rudolf Těsnohlídek, v únoru Klement Gottwald a Únor, v březnu Fraňo Král: Jano a v dubnu V. I. Lenin.
Byly nakoupeny šedé kovové knižní regály za 38 901,60 Kčs, dodnes
je máme ve skladišti. Také byl zakoupen rozhlasový přijímač CONTESA
za 1240,- Kčs.
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„Všechny stanovené úkoly ročního plánu práce byly překročeny. Např. bylo
plánováno 89 tisíc výpůjček – dosaženo bylo 103 výpůjček knih. V prostorách
knihovny bylo instalováno 157 výstavek literatury, 192 nástěnek. K výročí významných osobností vydala knihovna 12 personálních bibliografií, které sloužily
čtenářům, školám nebo jako pomůcka pro rozhlasové relace. Okresní knihovna
v Rokycanech je v současné době v katastrofálním stavu. Je přeplněna knihami,
stropy jsou přetíženy, knihy neustále přibývají a prostory se opět nezvětšily.“83
8. července odešla do důchodu knihovnice dětského oddělení paní Jiřina
Kaloušová. Oddělení poté vede paní Božena Kofroňová.
22. listopadu uvítalo dětské oddělení svého osmistého čtenáře.
Knihovní fond 40 531, počet čtenářů 1909, počet výpůjček 96 147, novinek
1439 svazků

1979
Do knihovny docházely balíky darovaných knih z Ministerstva kultury.
Jedná se o autory a díla většinou neprodejná na trhu. Od některých titulů
jsme obdrželi 4 až 5 exemplářů. Přírůstek se tak více než dvojnásobně zvýšil.
Dary docházely ještě i v roce 1990.
„V okrese bylo 87 veřejných knihoven, jejichž činnost zabezpečovalo 104 osob,
z nichž většina pracovala na krátký úvazek. Plně zaměstnaných osob v knihovnách
bylo 20. V uvedeném roce si vypůjčili občané v okrese 223 tisíc knih a více než 60 tisíc
časopisů. Na jednoho obyvatele to představuje asi 6 výpůjček za rok.“ 84
V únoru byla budova knihovny převedena do majetku okresní knihovny.
Dříve patřila okresnímu kulturnímu středisku. Byla opravena střecha, protože zatékající voda poškodila stropy v obou poschodích. V Plánu práce – 1980
pan Vyčichlo, tehdejší metodik, popisuje stav knihovny následně: „Sociální
zařízení žádné – jediný zdroj vody na chodbě 1 kohoutek. Protože knižní fond
stále narůstá, přetěžují se stropy a v současné době již není žádné místo pro zařazení nových knih. Knihovna má přes 2000 čtenářů a v obou půjčovnách – dospělém i dětském odd. je celkem 10 míst k sedění. Navíc v průjezdu domu parkují
2 služební auta, takže při startování je celý objekt naplněn spalovacími plyny.
Dle bývalých jednání nedošlo k vystěhování ani muzejní knihovny, ani nejsou
uvolněny prostory klubu důchodců, kam by bylo možné přestěhovat alespoň dětské oddělení a tím získat prostor pro katalogizaci a účetnictví. Obě náročné práce
jsou prováděny mezi regály, při naprostém nedostatku místa a klidu k vlastní
práci.“ Přesto se dál plní vytyčené úkoly.
Kalendárium 1971–1980. Plány
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8. června byl uspořádán v zahradě tehdejšího Domu dětí táborák pro
patronátní pionýrský oddíl Šipka. J. Vyčichlo namnožil pozvánky, děti si
připravily básničky a scénky. Táboráku se zúčastnily pracovnice Pelikánová,
Kaloušová a Kofroňová.
26. června byl uspořádán Večer hudby a poezie, na kterém vystoupil orchestr Lidové školy umění v Rokycanech a divadelní soubor Domu kultury
v Radnicích. Akce se uskutečnila v sálku lidové školy umění. Večer zakončila
ředitelka Pelikánová příslibem, že s podobnými večery věnovanými poezii se
počítá i v blízké budoucnosti.
15. srpna nastoupila do okresní knihovny paní Helena Hošková. Začala intenzivně budovat politické oddělení. Zaměstnanci zpracovávali knižní
fond, který dosud vlastnil OV KSČ. Vyčleňovala se politická literatura z fondu okresní knihovny a budovaly katalogy. Otevřením politického oddělení
byl splněn významný politický úkol, který okresní knihovna měla.85 Na podzim došlo k otevření oddělení politické literatury v Domě politické výchovy:
„Právě toto řešení bylo vzájemně výhodné. Většina frekventantů všech stranických
škol a kurzů, které se v DPV konají, stejně jako celý lektorský sbor OV KSČ, ale
i OOR tak nemohou existenci specializovaného oddělení přehlédnout a minout
bez povšimnutí. To se kladně promítá do počtu uskutečněných výpůjček. Je zde
budován poměrně rozsáhlý informační aparát bibliografických kartoték, např.
kartotéka aktuální politické a ekonomické literatury, kartotéky Informačního
přehledu ČTK, či společenskovědní lexikon Tvorby. Pro potřeby uživatelů jsou
vydávány bibliografické soupisy, pořádány výstavky literatury i besedy o životě
adílech klasiků marxismu-leninismu.“86
Oddělení pracovalo až do počátku roku 1990, poté bylo zrušeno.
17. srpna zemřela bývalá ředitelka knihovny Růžena Vaňková. Vedoucí
byla v letech1952–1954. Ředitelkou byla v období 1954–1960.
1. října nastoupila do knihovny v Radnicích paní Ludmila Vyčichlová,
pozdější dlouholetá ředitelka rokycanské knihovny.
Čtenářů 2199, výpůjček 103 042, svazků 43 173, přírůstek 3452 svazků

1980
Pokles výpůjček se projevil v dětském oddělení, kde muselo být z důvodu
dlouhodobé nemoci pracovnice omezeno půjčování. V rámci systému Mládež
a kultura knihovna připravila pro školní děti 76 akcí, kterým bylo přítomno
1 898 posluchačů. Jsou to besedy o knihách, exkurze do knihovny, vyprávění
| 64
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o spisovatelích. Zvláštní pozornost byla věnována kolektivním formám práce
s dospívající mládeží. Bylo uskutečněno 16 akcí s účastí 664 osob. Největší
odezvu měly dva večery poezie a sice pásmo z díla Vítězslava Nezvala v podání
členů Divadelního souboru DK Radnice a pásmo sovětské poezie, které velmi
úspěšně předvedli žáci zdejšího gymnázia pod vedením profesorky Pasáčkové. Činnost dětského čtenářského kroužku obnovena od září 1980. Kroužek
má 20 členů, děti se scházejí každý týden.87 Výpůjční doba pro dospělé byla
v pondělí a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin, v úterý od 13 do 17 hodin a ve středu
od 13 do 18 hodin. V dětském oddělení bylo otevřeno vždy v úterý a ve středu od 13 do 17 hodin a ve čtvrtek od 13 do16 hodin. V pátek bývala celá
knihovna pro čtenáře uzavřena. Oddělení politické literatury umístěné v ulici
J. Knihy č. 162 bylo otevřeno každý den, a to v pondělí, v úterý, ve čtvrtek,
v pátek od 14 do 17 hodin a ve středu od 9 do 12 hodin. V čítárně tohoto
oddělení bylo k dispozici 11 titulů novin a časopisů.88 Dětské oddělení vedla
paní V. Menclová až do roku 2014.
Došlo k převzetí knihovního fondu ze zrušené knihovny v Borku u Rokycan, která se stává pobočkou knihovny. Celkem se jednalo o 534 knih.
V rámci okresu je vytyčen pětiletý plán rozvoje knihoven do roku 1985,
který kromě jiného ukládá dosažení určitého počtu výpůjček knih. Tento
jinak úrodný rok byl poznamenán odchodem čtyř knihovnic na mateřskou
dovolenou. A co se četlo? Z nových titulů např. tyto: Zdeněk Rosenbaum:
Krajina s nábytkem, Lytton Strachey: Alžběta a Essex, Robert Bakalář: Dukla
s olympijskou vlajkou.
Zahájeno jednání mezi okresním národním výborem a městským národním výborem o postavení nové knihovny. V přízemí je vyklizena jedna místnost okresního kulturního střediska, která je přidělena knihovně.
V lednu se uskutečnily tři lekce informativní výchovy v zemědělském
odborném učilišti.
24. března proběhlo školení knihovníků školních knihoven.
24. dubna byla uspořádána v budově komunistické strany v Rokycanech
výstava knih o Karlu Čapkovi společně s jeho díly.
28. dubna přednášel v budově knihovny profesor Viktor Viktora na téma
Česká literatura XIX. století. Semináře se zúčastnili všichni členové zdejší brigády soc. práce.
14. května byla pro učitele připravena přednáška Formy práce s literaturou
pro mládež. Přednášel pan J. Vyčichlo.
V září vypracoval okresní stavební podnik zprávu o stavu knihovny. Některé části krovu jsou napadeny červotočem a houbou, bylo zjištěné přetížeKalendárium 1971–1980. Plány
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ní stropních konstrukcí. V přízemí vyklízí jednu místnost okresní kulturní
středisko.
22. října proběhlo školení knihovníků na téma Evidence a revize knihovních fondů.
8. listopadu byl uspořádán celookresní seminář knihovníků odborových
knihoven. Všechny odborné přednášky provedl tehdejší metodik J. Vyčichlo.89
13 listopadu uspořádáno pásmo poezie k 80. výročí narození básníka
V. Nezvala. Pořad doprovázela tradiční knižní výstavka z tvorby básníka.
8. prosince uzavřeli pracovníci knihovny závazky na počest sjezdu
a 60. výročí založení komunistické strany v příštím roce: přestěhovat podstatnou část knih do uvolněné místnosti v přízemí, vymalovat, uklidit, sestavit regály. Při této činnosti odpracovat 100 hodin. V zimních měsících odklízet sníh před budovou, odevzdat 150 kilogramů starého papíru. Poslední
úkol byl překročen o 260 kg.
Knihovní fond 46 319, počet čtenářů 2354, počet výpůjček 97 684, přírůstek 3767 svazků, besed pro čtenáře 88
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KALENDÁRIUM 1981–1990.
VÍME, KAM JDEME
V zaběhlém stereotypu dochází k normování knihovnických činností,
které sledovalo zvýšení produktivity práce. Pozornost se začala věnovat
doplňování regionální literatury a činnosti zemědělských a odborových
knihoven okresu. Ředitelem se stává dr. Vyčichlo. Knihovna má 50 tisíc
svazků, dětské oddělení je přestěhováno do II. patra budovy, ale nevyřešený, téměř havarijní stav budovy, stále trvá. Probíhá centrální nákup knihovního fondu pro celý okres. Knihovna financuje nákup knih a časopisů
pro všechny střediskové knihovny okresu.

1981
Knihovna začala uveřejňovat v městském zpravodaji (Zpravodaj města Rokycany) seznam nových titulů knih i s nabídkou politické literatury
na pomoc politického vzdělávání.
Byl vypracován Pětiletý plán rozvoje jednotné soustavy knihoven okresu Rokycany 1981–1985. Kromě jiného stanovil, aby okresní knihovna byla centrem všech knihoven v okrese a těch bylo tehdy velké množství: 87 veřejných
knihoven, 102 školních knihoven (žákovských 51, učitelských 51), 3 muzejní knihovny, 35 knihoven odborů (ROH), 15 zemědělských, 2 lékařské
a 4 technické.

Kalendárium 1981–1990. Víme, kam jdeme
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Bylo uskutečněno 9 porad s pracovníky, odměny zaměstnancům byly vypláceny čtvrtletně. Uskutečnila se 3 školení pro knihovny okresu, kterých se
zúčastnilo 111 posluchačů.
Politické oddělení mělo 301 evidovaných čtenářů, kteří si zapůjčili 6645 svazků. Kádr tohoto oddělení tvořili posluchači večerní univerzity
marxismu-leninismu, studující vysokých škol a lektoři Domu politické výchovy. Pro toto oddělení byly zakoupeny nové regály v ceně 40 000,-Kčs.
Dětský čtenářský kroužek se scházel pravidelně na 37 schůzkách.
Knihovna hospodařila s rozpočtem 674 000,- Kčs, vlastní příjmy, převážně zápisné, činily 2036,96 Kčs.
25. února byla uspořádána prodejní výstavka knih u příležitosti členské
schůze KSČ a besedy se spisovatelem Rudolfem Hrbkem Komunistické a dělnické hnutí na Plzeňsku.
21. května uspořádána výstavka z díla Jiřího Wolkera. V doprovodném
pásmu vystoupili členové divadelního souboru ze Zbiroha vedeného knihovnicí Evou Frýdovou.
9. července byl metodik Jaroslav Vyčichlo slavnostně promován na doktora filosofie.
24. září proběhly lekce informativní výchovy pro 2. třídy, kterých se zúčastnilo 79 osob.
22. října se uskutečnila přednáška pro knihovníky na téma Evidence
a revize knihovních fondů. Přednáška se uskutečnila v budově Okresního
výboru komunistické strany v Rokycanech (naproti vlakovému nádraží, dnes
budova umělecké školy). Přednášel J.Vyčichlo.
Knihovní fond 48 439 svazků, počet čtenářů 2 283, počet výpůjček 98 679,
přírůstek 2450 svazků, výstavy knih 88

1982
Schválena koncepce budování střediskového systému. Všechny knihovny okresu jsou rozděleny do šesti středisek (Břasy-Stupno, Mirošov, Mýto,
Radnice, Rokycany, Zbiroh). Střediskovou funkcí byla pověřena také naše
knihovna, která měla přímo na starost 10 přidružených knihoven. Bylo započato s důkladným a odborným zpracováním knihovních fondů místních
lidových knihoven. Ke zpracování fondů byly vyčleněny dvě pracovnice
s celkově plným pracovním úvazkem. Výsledkem bylo ročně zpracovaných
téměř 4000 svazků z přidružených knihoven a tímto tempem se pokraču| 68
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je i v budoucnu. Zpracování fondu znamenalo, že byly nejprve vybrány
hodnotné a nepoškozené knihy, které se zapsaly do přírůstkového seznamu
střediskové knihovny. Následně byly opatřeny značkami a hlavně popsány
na katalogizačních lístcích. Ke každé zpracované knize existovaly nejméně
dva lístky: jeden se jménem autora byl zařazen do jmenného, základního
katalogu střediska, druhý s názvem díla do názvového katalogu. V případě
odborných publikací se zpracovával ještě třetí druh katalogizačního lístku,
a to systematický, který byl řazen dle oboru podle mezinárodního desetinného třídění do systematického katalogu, na tu dobu pokrokové pomůcky
pro vyhledávání dokumentů. Někdy se stávalo, že vesničtí knihovníci měli
námitky proti střediskování, zejména ti starší se neradi loučili s vyřazenými
knihami. Jiní byli naopak rádi, že jim ubyde práce se zapisováním a balením
knih.
Zpracovány metodické texty lekcí pro nejstarší předškolní věk a první až pátý ročník základních škol. Tyto lekce byly vydány jako pomůcka
pro všechny knihovny v tehdejším Západočeském kraji. Bylo uskutečněno
70 akcí, kterých se zúčastnilo 1407 posluchačů. Z toho byly 2 akce pro dospělé čtenáře, 61 pro děti a 7 pro dospívající mládež. Bylo uskutečněno
11 pracovních porad, výkony činnosti jednotlivých zaměstnanců se zpracovávaly a kontrolovaly každý měsíc, stejně tak týdenní plány práce.90
Byly nakoupeny nové regály pro dětské oddělení za 24 tisíc Kčs.
V okrese v té době pracovaly kromě veřejných knihoven také sítě odborných knihoven. Např. školních knihoven bylo 32, 3 muzejní, 2 lékařské,
31 odborových, 6 technických, 5 zemědělských a 2 administrativní (Knihovna Okresní prokuratury v Rokycanech a knihovna Okresního soudu v Rokycanech). Pro tyto knihovny byla zajišťována metodická činnost a zpracování
statistických hlášení.91
V červnu udělil ministr kultury čestný titul Vzorný pracovník kultury
paní Evě Frýdové. Zbirožská knihovnice jej obdržela za mimořádné pracovní
úspěchy při rozvíjení socialistické kultury.
Čtenářů 2389, výpůjček 98338, přírůstek 2212 svazků, průměrná mzda
v knihovně 2103,-Kčs

1983
Knihovna se potýkala s prostorovými nedostatky, které bránily rozšiřovat
služby pro čtenáře. V dětském oddělení je prošlapaná podlaha s důlky, chybí
Kalendárium 1981–1990. Víme, kam jdeme
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sociální zařízení pro čtenáře, pro zaměstnance je k dispozici pouze jedna
místnůstka přístupná z pavlače budovy v I. patře. Hlavní půjčovna v I. patře
je předělená místnost s proskleným okénkem. Vstupní část slouží pro pohyb čtenářů, zároveň jako čítárna novin a zároveň je zde umístěn fond novinek naučné literatury. Za okénkem je výpůjční pult s nabídkou knih, stolek
s psacím strojem, dva stolky pro knihovnice a jejich zázemí a samozřejmě
katalogy v dřevěných zásobnících, sklad školní četby uspořádaný abecedně
a začátek skladu naučné literatury táhnoucí se celou šířkou knihovny až k oknům do náměstí. Z důvodu havarijního stavu a přetížení stropů bylo nutno
vystěhovat sbírky muzejní knihovny z II. patra. Knihovna převzala centrální
nákup knih a časopisů pro celý okres včetně financování. Do roku 1983 toto
zajišťovaly národní výbory obcí.
Při sběru kamení odpracovali zaměstnanci 80 hodin. Na fond míru a solidarity přispěli částkou 209,- Kčs. Ve skladu umyli okna, regály a očištěné
knihy do nich zpětně uložili.
Stále pracuje dětský čtenářský kroužek.
Od 3. ledna pracuje v politickém oddělení na poloviční úvazek paní Jiřina Černá.
V květnu byla připravena výstava knih u příležitosti osvobození ČSSR
Sovětskou armádou. O výstavu byl velký zájem a všechna díla Drdy, Řezáče,
Mareše, Pluhaře a dalších spisovatelů byla rozpůjčena mezi čtenáře.
V září byla uzavřena patronátní smlouva mezi brigádou socialistické práce v knihovně a pionýrským oddílem Skřivánek ze školy Za Radnicí. Oddíl
se zabýval převážně zpěvem a muzicírováním.
15. října připravila knihovna hudebně literární koláž z díla Jana Nerudy.
Pořad se uskutečnil od 19 hodin v loutkovém sále v Sokolovně.
26. října proběhlo školení o knihovnické technice pro knihovníky školních knihoven.
Knihovna vydala první z řady metodických pomůcek pro práci s dětmi
a mládeží. Autorem je Jaroslav Vyčichlo a název Knihovnicko-bibliografická
příprava mládeže – Tři lekce pro děti předškolního věku 5–6 let. Jednalo se
o vzorový materiál pro knihovníky pracující s dětmi. Později vyšly metodické přípravy i pro starší kategorie dětí. Poslední v roce 1987 byla určena pro
práci s dětmi 13–14 let.
Knihovní fond 50 501, počet čtenářů 2224, počet výpůjček 96 629, přírůstek 2031
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1984
Knihovna pokračuje s individuální prací se čtenáři, která spočívala v propagaci angažované literatury, dokonce dětské oddělení se mělo dle plánu
práce zaměřit „na objasňování vedoucí úlohy strany a poukazování na rozdílné
postavení mládeže v kapitalistickém a socialistickém zřízení.“ Vše se plánovalo
dopředu i výpůjčky byly naplánovány na 47 tisíc, z toho pro děti 14 tisíc
za I. pololetí. Podrobný plán práce byl vypracován i pro střediskové knihovny: Břasy, Radnice, Mirošov, Zbiroh. Plán práce počítá s generální opravou
budovy, přestěhováním fondu a zajištěním náhradních prostor. K tomu však
došlo až v období 1992–1994. Zatím se zpracovává studie a úkol projednává
Stavoprojekt Plzeň.92
1. září nastupuje na místo účetní paní Jana Kosová. Celkem v knihovně
pracuje 10 zaměstnanců (9 přepoč. pracovníků) a další tři v profesionálních
knihovnách okresu. Celkem má okres 87 knihoven.
15. října proběhl zdařilý pořad k 150. výročí narození Jana Nerudy. Zúčastnilo se 45 osob.
30. října bylo uskutečněno školení pro knihovny okresu na téma Střediskový systém. Zúčastnilo se 30 knihovníků. Do důchodu odcházejí paní Vavroušková a Frýdová, paní Fotrová z Mirošova odchází na mateřskou dovolenou.
7. listopadu byla podepsána projektová hospodářská smlouva mezi
knihovnou a Krajskou projektovou organizací – Stavoprojekt Plzeň, a to
na doměření současného stavu budovy a studii úprav. Z rozpočtu knihovny
bylo uvolněno 100 000,- Kčs na projektovou dokumentaci k nové knihovně.
30. listopadu uspořádaly knihovnice v rámci oslav Měsíce československo-sovětského přátelství soutěž pro pionýry oddílu Skřivánek. Nejlepším bylo
předáno celkem 14 knih (4 ks Kdo bydlí na stromě, 4 ks Och a zlatá tabatěrka,
4 ks Rok v lese, 2 ks Turistická střediska SSSR).
Celoročně probíhal sběr starého papíru, knihovnice dokázaly téhož nasbírat a vykázat 684,3 kilogramu.
Čtenářů 2213, počet výpůjček 98 970, fond 51 468 svazků, přírůstek 2102
svazků, 94 akcí

1985
Tento rok je nazván Mezinárodním rokem mládeže, také je to rok spartakiády a 40. výročí osvobození. Dle možností je upraveno nové dětské odděleKalendárium 1981–1990. Víme, kam jdeme
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ní. Zcela nevyhovující jedinou místnost, která sloužila zároveň jako půjčovna, čítárna, studovna i pracovna knihovnice v I. patře, nahradily místnosti
tři ve II. podlaží budovy. Literatura je zde rozdělena podle druhu (pohádky,
dobrodružná, dívčí, z přírody, technika, historie a další). Otevřeno je každé
úterý 13–17 hodin a každý čtvrtek 12.30 až 15.30 hodin.93 V uvolněných
prostorách byla vytvořena pracovna pro účetní.
Je zpracován Územní plán jednotné soustavy knihoven (JSK) v okrese Rokycany na léta 1986-1990. Aktiv JSK je uspořádán 2×, a to 22. 5. a 29. 11.
Je také zpracována Koncepce získávání, zpracování a výchovného využití poznatků z oblasti revolučních a kulturně sociálních tradic regionu Rokycan. Další
schválenou vnitřní směrnicí je Koncepce doplňování, uchovávání a aktualizace
fondu v Okresní knihovně. Plán článků o knihovně do Hlasu Rokycanska je
splněn. Pracovních porad bylo 13 a metodických návštěv na knihovnách se
uskutečnilo 336. Založena jmenná kartotéka dokumentů a osobností.
V lednu byla zpracována objemová studie na adaptaci stávající budovy
knihovny. Z analýzy této studie vyplynula potřeba postavit novou budovu.
V tomto smyslu rozhodl i nadřízený orgán a s Okresním stavebním podnikem v Rokycanech byl uzavřen protokol na výstavbu na léta 1988–89.
Z rozpočtu knihovny byly uvolněny prostředky na hotovení projektové dokumentace k nové knihovně ve výši 25 tisíc Kčs.
11. března odešla do důchodu ředitelka Anna Pelikánová. Novým ředitelem je jmenován pan Jaroslav Vyčichlo, který knihovnu vede až do roku
1990. V knihovně pracovali: J. Vyčichlo, ředitel, J. Kosová – účetní, M. Faitová – metodička, L. Čadová, H. Hošková, V. Menclová, A. Štruncová –
knihovnice, D. Palková, I. Vitnerová - zpracování fondu.
V kooperaci se Socialistickým svazem mládeže (SSM) je uspořádána
okresní čtenářská konference a její součástí je beseda se spisovatelem Bohumilem Nohejlem, kterého doprovodila hezkými písničkami skupina Kamarádi z Rokycan.
11.–19. března bylo vymalováno 1. poschodí knihovny. Všichni zaměstnanci se zapojili do náročných úklidových prací.
26. března v rámci Týdne dětské knihy v Západočeském kraji zavítali za čtenáři do knihovny spisovatelé R. Hrbek, F. Kožík, J. Vaňous.
29. března se knihovna účastnila okresní přehlídky diafonů94 s vlastním diafonem o Karlu Vokáčovi uspořádané v Domě politické výchovy v Rokycanech.
12. května je provedena prověrka BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci), při té příležitosti zaměstnanci obdrželi vhodnou obuv a pracovní
pláště.
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4. června okresní národní výbor odbor kultury objednal objemovou a zastavovací studii na úplně novou budovu knihovny. Ta měla stát v proluce
na rohu tehdejšího náměstí Julia Fučíka (Malé náměstí) naproti dobíhající
stavbě hotelu. Stavbu měl navrhnout opět Stavoprojekt Plzeň. Budova měla
být třípodlažní směrem do náměstí a čtyřpodlažní směrem do Sladovnické ulice. Střecha měla být valbová s pálenou krytinou. Předpokládaná kapacita nové
knihovny činila 30 tisíc svazků ve volném výběru a 34 tisíc svazků ve skladech.
14. října proběhlo též pásmo veršů, prózy a hudby ke 40. výročí osvobození od nacistické nadvlády pod názvem Přinesli nám svobodu.
Od 1. října platil nový statut knihovny.
25. října byly knihovnice pozvány na Den kulturních pracovníků okresu
Rokycany s mottem Socialistickou kulturou za trvalý mír.
12. listopadu jsou uskutečněny besedy ke knize Syn pluku pro žáky 6.A
a 6.B školy Za Radnicí.
29. listopadu proběhly ve škole v ulici Míru besedy nad knihou B. Němcové Karla. Postupně se zúčastnily třídy 7.C, 7.A, 7.B.
2.–6. prosince v Domě politické výchovy je instalována výstavka knih
Do paměti národa.
Knihovní fond 52 530, počet čtenářů 2270, počet výpůjček 102 264, přírůstek 2132 svazků

1986
Rozvíjí se socialistické knihovnictví. V tehdejším programu Mládež a kultura hrála knihovna nezastupitelnou roli. Začala důkladná práce s nejstaršími
ročníky mateřských škol přes třídy základních škol až po střední odborná
učiliště. Lekce ke knihám, nebo tzv. lekce knihovnicko bibliografické přípravy dětí a mládeže se konaly vždy v prostorách knihovny. Využity byly vlastní
metodické texty, které knihovna vydávala a jejichž autorem byl dr. Vyčichlo.
Na Rokycansku bylo 87 veřejných knihoven, z toho 1 okresní, 4 městské,
82 místních.
V knihovně pracovalo 9,48 přepočtených zaměstnanců včetně střediskových knihovnic. Zpracovaný Plán práce na rok 1986 stanovil kromě jiného
provádět výběr literatury minimálně 2x v měsíci, i častěji, v místní prodejně
Kniha. Sledoval také přesné složení nakoupené literatury. Pro dospělé čtenáře musel poměr beletrie a naučné být 55 % : 45 %, pro dětské čtenáře byl
poměr příznivější 74 % beletrie : 26 % naučné.
Kalendárium 1981–1990. Víme, kam jdeme
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Knihovna vedla ručně psané seznamy přírůstkový, úbytkový a místní (dle
oddělení). Probíhala katalogizace jmenná, názvová, a systematická. Měsíčně
se zpracovalo přibližně 150 svazků.
V říjnu se uskutečnil přechod na ústřední krajskou katalogizaci. Záznamy
knih, lístky do katalogů byly nám a našim prostřednictvím i střediskovým
knihovnám dodávány ústředně z tehdejší Státní vědecké knihovny z Plzně.
Nově byl založen tzv. předmětový katalog, který obsahoval záznamy knih
řazené dle předmětových hesel, tedy věcného obsahu. Byl to pro knihovníky
pomocný, mechanický vyhledávač informací. Vzhledem k tomu, že ke každé
knize existovalo několik lístků, které bylo třeba ručně zakládat do tří existujících katalogů, byla to práce velmi náročná na soustředění a dobrou znalost
abecedy.
Dokončeno je zpracování knihovních fondů všech 18 knihoven střediska
Radnice.
Od 1. ledna platil nový organizační řád knihovny.
21. února navštívila knihovnice žáky 3.A a 3.B ve škole na Jižním předměstí s besedou nad knihou B. Říhy Dva kluci v palbě.
26. května byla uspořádána přednáška pro děti z 8.A školy v ulici Míru
nazvaná Život a dílo Karla Vokáče.
18. prosince vyhlášen nový pracovní řád.
Knihovní fond 53 887, počet čtenářů 2302, počet výpůjček 107 768, přírůstek 2375 svazků

1987
V okrese působí 87 veřejných knihoven, z toho 1 okresní s 1 pobočkou
(v Borku), 4 profesionální knihovny se střediskovou funkcí a 82 knihoven
neprofesionálních.
Knihovna zaměstnávala v přepočteném stavu 8,12 pracovníků.95 Těm byl
poskytován příspěvek na stravování ve výši 5,60 Kčs na oběd. Cena oběda
tehdy činila 10,50 Kčs.
Všechny profesionální knihovny okresu přešly na centrální krajskou katalogizaci. V praxi to znamenalo, že lístky do katalogů se objednaly ve Státní
vědecké knihovně v Plzni a při měsíčních poradách v Rokycanech byly rozdělovány dle požadavků střediskovým knihovnicím. Všechny knihovny tak
měly jednotné a správně zpracované katalogy.
Proběhly čtenářské konference k dílu Jiřího Procházky a Miroslava Ivanova.
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Pro knihovníky byl uspořádán zájezd do knihoven okresu Klatovy.
V knihovně se uskutečnilo 94 besed, 117 výstavek a 89 ostatních akcí.
V únoru byly uděleny bronzové odznaky našemu kolektivu Brigády socia
listické práce.
16. října proběhlo školení zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a také byl konečně instalován bojler na teplou vodu.
19. října proběhla beseda se spisovatelem Josefem Pohlem.
Knihovní fond 55 563, počet čtenářů 2272, počet výpůjček 111 52, přírůstek 2655, úbytek 979

1988
V tomto roce byla rozšířená výpůjční doba v oddělení politické literatury. Půjčuje se každý den od pondělí do pátku, nejčastěji v době od 13,30
do 17 hodin, popř. do 16 hodin.
Pro zlepšení služeb čtenářům se vytváří fond učebnic a skript pro nejbližší vysoké školy. Volný výběr je umístěn v čítárně v I. poschodí knihovny.
Pokračuje spolupráce s komisí regionálních dějin OV KSČ, zahájeny práce
na sestavení bibliografie (soupisu) k dějinám dělnického hnutí a KSČ v okrese. V tomto roce se poprvé statisticky zjišťoval počet bibliografických služeb.
Zaregistrovali jsme a také zodpověděli 379 dotazů čtenářů na nejrůznější
témata.
Besedovali jsme s příslušníky vojenského útvaru 4442 v Rokycanech
na brannou tématiku a volbu vojenského povolání. Vypracovali jsme metodický text ke knihám E. Kästnera v probíhajících dnech kultury Německé
demokratické republiky.
Byl zpracován statický posudek na stávající stav budovy. Z něho vyplývá,
že základy budovy nezaručují potřebné pevnostní parametry a budovu nelze
adaptovat: „S ohledem na stáří objektu a stav se jeví výhodnější objekt nepřestavovat, provést pouze nutnou údržbu, knihovnu přestěhovat do jiné budovy
a objekt využít pro jiné účely, lehčí provozy, nebo provést celkovou demolici objektu a na stejném místě vystavět novou budovu.“ Ing. Eichenbaum, projektant,
krajská projektová organizace – Stavoprojekt Plzeň.96
1. ledna začíná platit nový knihovní řád a upravený organizační řád.
Byla zřízena dvě nová oddělení, a to oddělení zpracování fondů a bibliografie
a oddělení služeb. Vedoucí oddělení zpracování fondu a bibliografie se stala
paní Ivana Vitnerová. Jako vedoucí oddělení služeb, pod které spadaly půjKalendárium 1981–1990. Víme, kam jdeme

Knihovna_Rokycany.indd 75

75 |

21.12.2021 12:58

čovny pro děti i dospělé, byla stanovena paní Vratislava Menclová. Vedoucí knihovny i vedoucí střediskových knihoven, byli zařazeni v platové třídě
T10, jako samostatný odborný knihovník specialista.
27. ledna byla podepsána hospodářská smlouva o poskytnutí odborné
pomoci při zajištění přípravy stavby nové budovy s Krajskou inženýrskou
organizací v Plzni, Hřímalého 37. Dodavatelem stavby byl stanoven Okresní
stavební podnik v Rokycanech, zahájení stavby se plánovalo na září 1989,
hotovo mělo být v prosinci 1990. Náklady se předpokládaly ve výši 4 miliony Kčs. V suterénu knihovny se plánoval sklad knih, který měl sloužit jako
protiradiační úkryt pro 300 osob.
1. srpna odchází do důchodu paní Anna Štruncová z půjčovny pro dospělé. Na její místo přichází ze Státní vědecké knihovny v Plzni Jana Aubrechtová (*1960)97 a začíná se rozvíjet práce na úseku regionální literatury.
Počet čtenářů 2 324, počet výpůjček 111 625, přírůstek 2 725 knih, úbytek 577

1989
V roce 1989 v knihovně pracovali PhDr. J. Vyčichlo – ředitel, PhDr. M. Faitová – metodička, I. Vitnerová, D. Palková – zpracování fondu, J. Aubrechtová, R. Bouda – bibliograf. služby, L. Čadová, J. Sochorová, V. Menclová – půjčovní služby, J. Kosová – účetní. Pracovalo se stále v zastaralých podmínkách
– WC na pavlači, výpůjčky u „okýnka“ v I. patře, upomínky a administrativa
prováděna s pomocí 2 mechanických psacích strojů, v ředitelně elektrického.
Dále se zdokonaluje budování střediskového systému v okrese. Od jeho
zavedení v roce 1983 byl zpracován fond 24 malých místních knihoven.
Převzato bylo 26 963 svazků, zpracováno jich bylo 19 415, zbytek byl buď
vyřazen, nebo uložen pro případné použití.
Od 1. ledna byla rozšířena půjčovní doba v oddělení pro dospělé v úterý od 13 do 18 hodin (dříve do 17). V tomto oddělení se půjčovalo také
vždy v pondělí od 8 do 12 hodin, ve středu od 13 do 18 hodin, ve čtvrtek
od 8 do 12 hodin, v pátek bylo zavřeno.
Od 1. ledna je vyčleněn jeden pracovní úvazek na místo bibliografa, který by měl na starosti zpracování a vybudování regionálního fondu. Na místo
je dosazena J. Aubrechtová, dosavadní pracovnice půjčovny pro dospělé. Je
započato se sběrem novinových článků a jejich systematickým popisem. Vybudována kartotéka regionálních osobností.
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Červenec: Studie stavby nové knihovny dokončena a schválena radou
Okresního národního výboru Rokycany.
21.–23. srpna bylo provedeno zaměření a geodetický průzkum staveniště. 10 provedených sond sloužilo jako podklad pro zprávu o základových
poměrech stavby knihovny.98
25. srpna uzavírá ředitel Vyčichlo smlouvu o spolupráci knihovny a Svazu socialistické mládeže, podle které má knihovna zajistit nákup svazácké
literatury a umožnit její přednostní půjčování členům.
10. října byla uspořádána okresní čtenářská konference se spisovatelem
Zdeňkem Šmídem a country skupinou Roháči z Lokte.
Když nastaly revoluční listopadové dny byla knihovna spíš pozorovatel
toho, co se děje. Zaměstnanci řešili odborné věci a sledovali s nadějí i obavami vývoj událostí.
1. prosince na základě všeobecného souhlasu zaměstnanců byl zrušen
kolektiv BSP (brigády socialistické práce).
2. prosince v 6 hodin ráno, se konala v okresním muzeu výroční členská
schůze místního revolučního odborového hnutí (ROH). Účastnili se i zaměstnanci knihovny.
Počet čtenářů 2 541, počet výpůjček 111 335, přírůstek 2 240, akcí 203,
průměrná cena knihy 28,33 Kčs

1990
Začátkem roku bylo zrušeno oddělení politické literatury. Došlo k vystěhování z prostor bývalého domu politické výchovy, kde sídlilo od roku 1979.
Dětské oddělení bylo v tomto roce uzavřeno přes tři měsíce z důvodu opravy
skleněného světlíku nad druhým patrem budovy. Poté bylo otevřeno tři dny
v týdnu: v úterý a středu od 13 do 17 hodin, ve čtvrtek od 12.30 do 15.30
hodin.
Během roku byla přijata nová pracovnice pro profesionalizované knihovny Holoubkov a Mýto. Její úvazek činil 0,8 a měla na starosti především
zpracování a stavění fondu. Dále bylo přijato 5 pracovníků (4,4 úvazky).
Částky na jejich mzdy byly převedeny z financí zrušeného okresního kulturního střediska. Jednalo se o řidiče, pracovnici autoprovozu a pracovníky
služeb.
1. ledna ruší ministerstvo kultury soutěž aktivity knihoven k významným výročím.
Kalendárium 1981–1990. Víme, kam jdeme
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1. ledna knihovna ještě naposled uzavírá 81 dohod o pracovní činnosti
s knihovníky místních lidových knihoven. Výplaty se prováděly vždy v červnu a v prosinci.
4. ledna odstraněna socha rudoarmějce, která stála na náměstí
před knihovnou.
4. ledna se do knihovny vracejí knihy Škvoreckého, Mňačka, Vaculíka
a dalších autorů, které byly z ideologických důvodů vyřazeny v roce 1970.
Do dětského oddělení se vracejí knihy Jaroslava Foglara. Celkem bylo vráceno 990 knih.
5. ledna jednají členové Občanského fóra o požadavku přidělení prostor
Domu politické výchovy pro účely okresní knihovny. Probíhá živá diskuse, je
sestavena komise, požadavků mnoho. Knihovna tak musí ještě počkat.99 Stav
budovy je tristní. Do budovy zatéká, nebyly zajištěny základní bezpečnostní předpisy, statika také špatná. Okapy byly zkorodované. Vlivem zatékání
byly poškozeny stropy, stěny i klenby. Na půdě byla poškozena boční štítová
stěna, v levém rohu budovy směrem k náměstí byla trhlina. Ve druhém poschodí bylo vychýlené zábradlí na pavlači a nad ní prolomená střecha, která
hrozila spadnutím. Pavlač sama byla denně používána zaměstnanci, protože
právě zde bylo jediné WC.100
Během roku probíhají alespoň dílčí opravy stávající budovy, překládá se skleněná část střechy, pod níž chodí děti do své půjčovny, vyměňuje
se podlaha v jedné místnosti této půjčovny. Stavba nové budovy knihovny je
nakonec zamítnuta.
20. února rozhodnuto o změně názvu náměstí z náměstí Rudé armády
na Masarykovo náměstí. Knihovna získává novou adresu: Masarykovo náměstí
83/I.
28. února končí pracovní poměr dohodou stávající ředitel PhDr. Jaroslav
Vyčichlo. Přes členství v komunistické straně, kterou tehdejší vedoucí funkce
povinně vyžadovala, to byl výborný knihovník, odborník a hodný člověk.
Jeho odbornost ho v následujícím období posunula až na místo ředitele krajské knihovny v Plzni – Studijní a vědecké knihovny Plzeň.
1. dubna po úspěšném konkurzním řízení nastupuje do knihovny paní
Mgr. Pavla Suchá (*1940)101 jako nová ředitelka nové doby.
7. dubna se v Praze koná ustavující sjezd Svazu knihovníků a informačních
pracovníků (SKIP), jehož činnost byla v 70. letech přerušena. Za knihovnu se
účastní paní ředitelka Suchá a metodička dr. Faitová.
1. září v sobotu v 10 hodin se slavnostně otevírá nová půjčovna. V přízemí budovy, kde sídlil klub důchodců a tiskové středisko okresního kulturního
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střediska, vznikl volný výběr knih, čítárenský kout, příruční sklad a pracovna. Knihovna také rozšiřuje provozní dobu, tři dny v týdnu je otevřeno do 18
hodin. V půjčovně je čítárenský koutek denního tisku a časopisů s možností
občerstvení. Celý dům od tohoto roku slouží pouze pro potřeby knihovny
a jejích čtenářů.
1. září je převeden z bývalého okresního kulturního střediska osobní vůz
DACIA SPZ – ROB 30-23 a upotřeben k rozvozu knih po celém okrese.
Pan řidič Jiří Téra najezdil za měsíce září až prosinec 8479 kilometrů a projel
725 litrů benzínu.
Zároveň probíhá decentralizace knihoven na okrese Rokycany. Knihovny si finančně a správně přebírají (nebo také nepřebírají) jednotlivé obce.
Okresní knihovna jim pomáhá pouze metodicky.
28.–29. září byl uspořádán zájezd pro knihovníky do knihovny v Sokolově.
1. prosince je v I. poschodí otevřena studovna. Oddělení, které prosazoval pan ředitel dr. Vyčichlo několik předcházejících let. Studovna je vybavena
příručkami jednotlivých vědních oborů, nabízí možnost klidného studijního
místa a hlavně zde našly útočiště dokumenty regionálního charakteru. Je
otevřeno v pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin a také v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 13 do 18 hodin. Studovnu vede až do roku 2016 paní
A. Vitáčková.
Knihovní fond 60 599, počet čtenářů 2 140, počet výpůjček 92 556
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KALENDÁRIUM 1991–2000.
NOVÁ ETAPA
V knihovně se začala postupně vyřazovat literatura, která měla být do té
doby lidem na očích – vše co potřebovali straníci ke studiu na VUMLu
(Večerní univerzitě marxismu-leninismu), a také tendenční díla z padesátých
a dalších let, stranické příručky , metodické brožury. Do knihovny se naopak
vracejí díla, která režim nařídil vyřadit jako nežádoucí, především beletrie.
Nastala doba nebývalého rozvoje knihovny. Po dlouhých letech došlo k celkové rekonstrukci budovy, rozšířily se služby pro čtenáře, došlo
k automatizaci všech knihovnických procesů. Počítače a internet posunuly
knihovnu mezi moderní poskytovatele informací. Knihovna přestala být
jen výdajovým místem knih. Služby a nejrůznější komunitní aktivity z ní
činí významné centrum kulturního dění ve městě.
Zaveden internet.

1991
V okrese pracovalo 75 místních lidových knihoven, 7 profesionálních
a 1 okresní knihovna. Nově vznikající obce okresu požadují navrácení svých
knihoven pod svoji samosprávu a začíná se rozpadat celý střediskový a metodický systém okresní knihovny.
V oddělení pro dospělé je volný výběr, půjčuje se čtyři dny v týdnu,
z toho třikrát do 18 hodin. Studovna za rok své existence vykázala následující
Kalendárium 1991–2000. Nová etapa
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údaje. 420 čtenářů si zde vypůjčilo 806 knih, ať již přímo ze studovny nebo
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven. Nejvíce
ji navštěvují studenti středních a vysokých škol. Kromě nich přicházejí další
zájemci pro odpovědi na různé soutěže nebo křížovky.102
Knihovna začala spolupracovat se zvláštní školou v Rokycanech a také
svazem invalidů. Zahájila rozvoz knih nepohyblivým čtenářům. Uskutečnilo se 162 kulturních a výchovných akcí, především pro školní mládež.
V knihovně pracovalo 15,06 přepočteného stavu pracovníků.
1. ledna nabývá účinnosti nový statut okresní knihovny. Knihovna je
nadále řízena okresním národním výborem, je samostatnou organizací, která
může svým jménem nabývat práv a samostatně jednat. Knihovna přechází
na příspěvkové hospodářství a podvojné účetnictví. Čtenářské poplatky činí
10,- Kč pro dospělé, 5,- Kč pro děti.
6. března byl v I. poschodí knihovny otevřen antikvariát. Prodej knih
i příjem do komisního prodeje probíhá každou středu od 14 do 10 hodin.
Smluvně dohodnutá cena knihy platí po dobu 5 měsíců a jestliže se neprodá
ani po následném zlevnění, vrací se původnímu majiteli. Než byly získány
knihy od zákazníků, byly prodávány knihy z prohibitní literatury ve skladu
v Nučicích. Antikvariát byl otevřen vždy ve středu od 14 do 18 hodin. První
rok provozu využilo služeb 260 občanů, kteří předali své knihy k prodeji.
11. dubna v 15 hodin v dětském oddělení byly vyhlášeny tři vítězky
literární soutěže pro děti. Vítězky Lucka Jíravová, Kateřina Vášová a Jarka
Zýková zodpověděly 6 otázek, složily básničku se slovy procházka, hora, čtvrtek a odhadly, co dělá knihovnice, když nepůjčuje knihy: píše na psacím stroji,
urovnává knihy, vymýšlí soutěže pro děti.
V červnu na žádost školy Za Radnicí byla uspořádána beseda nad knihou
Jana Rysky Dědeček, Kylián a já.
4. června byla zahájena revize knihovního fondu veškeré literatury
pro dospělé. Půjčovna pro dospělé byla na týden uzavřena a revize byla provedena i tam. Celkem bylo zrevidováno 48 438 dokumentů.
V červenci knihovna vydala publikaci K. Hofmana Úzkorozchodná dráha
na Břasích.
Také vychází bibliografie Kašpar ze Šternberka. Autorkami jsou ředitelka
P. Suchá a metodička M. Faitová.
Knihovní fond 59 833, počet čtenářů 1884, počet výpůjček 83 113
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1992
Rok přinesl nový způsob financování. Knihovna uzavřela dohody s obecními úřady, podle které každá obec přispívala částkou 32,- Kč na obyvatele. Finance na zajišťování celookresních služeb dostala knihovna přímo
od okresního úřadu 400 000,-Kč.
Došlo k prodloužení prodejní doby antikvariátu o 1 den. Otevřeno je
v úterý a ve středu od 14 do 18 hodin. Knihy nakupujeme také v nově otevřené prodejně knih pana Podzemného ve Smetanově ulici pod náměstím.
1. ledna byla uzavřena místní knihovna v Borku, pobočka okresní
knihovny.
2. března v půjčovně pro dospělé se začalo podávat občerstvení pro čtenáře. Káva stála3,- Kčs, čaj 2,- Kčs. Čtenáři to uvítali, bohužel, tato novinka
záhy ztroskotala. Důvodem byly hygienické předpisy.
10. dubna je u Plzeňského projektového ateliéru objednáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy knihovny s termínem
do 15. 6. téhož roku.
Od 1. května se vyplácely mzdy podle nové platové soustavy.
22. května na pracovní poradě bylo kromě jiného rozhodnuto, že ručníky
a utěrky si budou prát zaměstnanci sami. Důvodem bylo zrušení prádelny.
25. května nastoupily na praxi studentky knihovnické školy Martina Benešovská a Andrea Bradová. Pracovaly ve všech odděleních dle připraveného
plánu. Vedoucí praxe byla paní V. Menclová.
1. srpna byla přijata praktikantka z Úřadu práce v Rokycanech. Pomáhala se zpracováním fondu vesnických knihoven.
8. října končí provoz půjčoven pro veřejnost. Obnoven je až 16. listopadu
v náhradních prostorách. Důvodem stěhování je konečně velká rekonstrukce
celé budovy. Půjčovny pro dospělé i děti jsou přemístěny na jižní okraj města, vedle strojírenského závodu Kovohutě, přesně do budovy bývalých jeslí
tohoto podniku, do ulice V. Nového 145. Studovna je přemístěna do prvního poschodí historické budovy strojní traktorové stanice v Soukenické ulici
18, kde je také zřízena ještě jedna půjčovna pro děti i dospělé. Antikvariát
zůstává na Masarykově náměstí v přízemí dnešního Zeleného domu. „Jest si
jen přáti, aby nutná oprava budovy byla provedena v co nejkratším čase a aby
veřejná knihovna se sem mohla co nejdříve vrátit.“ Píše Karel Hofman v tehdejším Rokycansku z 5. listopadu.
Knihovní fond 52 319 dokumentů, počet čtenářů 1591, počet výpůjček
71 234
Kalendárium 1991–2000. Nová etapa
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1993
Nastává transformace knihovnictví na okrese. Okresní knihovna přichází
o funkci zřizovatele střediskových knihoven. Ty nově zřizují jednotlivé obce.
Některé malé knihovny tímto nenávratně zanikají. Omezuje se počet zaměstnanců, bojíme se o práci. Nakonec je rozhodnuto, že v městské části
bude pracovat 9 zaměstnanců, metodickou pomoc vesnickým knihovnám
bude zastávat 2,5 úvazku knihovníka, který bude dotovat okresní úřad. Stávající ředitelka paní Suchá nesouhlasila s tímto postupem a z knihovny následujícího roku na vlastní žádost odchází.
Probíhala totální rekonstrukce knihovny. Náklady činily 8 a půl milionu korun a práce provedl Okresní stavební podnik Plzeň-sever. Vnitřek
budovy kromě schodiště byl celý vybourán. Veškeré rozvody energií, vody,
plynu byly zcela nové. Přibyla plynová kotelna na půdě budovy, v každém
patře toalety a komory pro uklízení. Okna byla vyměněna jen v přední straně budovy směrem do náměstí. Na přístavbu garáže, dílny, sprchy a hlavně
skladu ve dvoře knihovny, i když byly součástí stavebního plánu, už nikdy
nedošlo.
Od září byl zahájen sobotní provoz studovny a půjčovny, zatím stále
v náhradních prostorách, a to vždy první a třetí sobotu v měsíci. Sobotní
dopolední službu ve studovně zastávala vždy paní Anna Vitáčková a o služby
v hlavní půjčovně se střídali ostatní zaměstnanci dle abecedy.
31. prosince končí ruční zapisování do přírůstkového seznamu. Knihovna získala počítač i program pro zpracování fondu.
Knihovní fond 55 944 dokumentů, počet čtenářů 1386, počet výpůjček
65 838

1994
První rok práce v nově transformované Městské knihovně. Z původní
okresní se stala městská s regionální funkcí. Bylo stanoveno zápisné: 20,- Kčs;
děti, studenti a důchodci 10,- Kčs. První upomínka za pozdní vrácení knih
činila 5,- Kčs.
Hlad po informacích, dostupnost dříve zakázané literatury i nové prostory v centru města znamenaly zvýšení počtu výpůjček i přesto, že knihovna
byla po dobu stěhování měsíc uzavřena.
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Pracovnice knihovny připravily 345 besed a vzdělávacích lekcí pro žáky
základních škol, zvláštní školy a pro obyvatelky Sociálního ústavu pro mládež
ve Zvíkovci. Děvčata pak v knihovně vystavovaly svoje rukodělné výrobky.
K 1. lednu změnila knihovna svého zřizovatele i název. Už nejsme okresní, ale městská. Máme na to zřizovací listinu, vlastní IČO. Regionální funkce
knihovny je zachována a dotována okresním úřadem.
1. ledna došlo ke změně ředitelky. Mgr. Suchá odešla na vlastní žádost
do Plzně a jmenována je paní Ludmila Vyčichlová (*1951).103
Během března a začátkem dubna přestěhovaly knihovnice nábytek i knižní fond do nově opravené budovy. Pouze antikvariát je ponechán v domě
č. 81/I na Masarykově náměstí.
15. dubna došlo k slavnostnímu otevření nové budovy, které provází
nadšení zaměstnanců. Na takový komfort, který v té době knihovna nabídla,
nebyli zvyklí. Budova je celá naše. V přízemí je oddělení pro dospělé čtenáře,
v I. patře studovna, metodické oddělení, ředitelna a sklad knih. Ve II. patře
je dětské oddělení, sálek pro kulturní účely a opět sklady a kancelář. Na půdě
je umístěna nová plynová kotelna a strojovna malého nákladního výtahu,
který obsluhuje jednotlivá podlaží. Slavnostního předání veřejnosti se účastnili zástupci ministerstva kultury ČR, okresního i městského úřadu a hosté
z knihoven.
23. června zahájena výstava Energie pro vaše obydlí.
1. prosince proběhlo Povídání o vánočních zvycích a obyčejích na Roky
cansku, které bylo doprovázeno koledami. Vánoční písně zahrála folková
skupina Musica Practica.
14. prosince zavítala mezi čtenáře spisovatelka historických románů paní
Ludmila Vaňková.
Knihovní fond 55 988 , počet čtenářů 1 663, počet výpůjček 86 844

1995
Definitivně byla zrušena knihovna na Vitince. Knihy byly převedeny do knihovny na Oseku. Podobným způsobem byla zrušena i knihovna
ve Sklené Huti, jejíž činnost postupně nahrazovala knihovna v Přívěticích.
Další knihovny, které tento rok nepracovaly, byly v Mešně, Nevidě, Sebečicích, Štítově a Vískách. Ve Vískách a Sebečicích se později knihovny za pomoci metodické práce podařilo obnovit a pracují dodnes.
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Nový sálek v II. patře je místem mnoha besed s českými spisovateli. Finanční prostředky na pořádání těchto akcí jsme získali z programu Ministerstva kultury Knihy a čtení 95. Vynaložené prostředky na nákup dokumentů
činily 234 686,- Kč.
Usilovně se pracuje na ukládání fondu do počítačové podoby. Zatím je
uložena zhruba třetina.
Knihovna se podílela na přípravě a průběhu soutěže o Rokycanech Miluj
své město.
V lednu se uskutečnilo autorské čtení se spisovatelkou Terezou Boučkovou.
27. února přijel za čtenáři spisovatel Michal Viewegh.
3. dubna knihovna uspořádala v I. patře sokolovny Dialog se spisovateli.
Účastnili se Zdeněk Šmíd, Jaroslav Šonka, Jiří Stránský, Josef Hrubý, Jan
Trefulka a další.
17. května se uskutečnila cestopisná přednáška pana Jana Chrže Expedice
Nový Zéland.
V červnu čtenáři besedovali s básníkem Jiřím Žáčkem.
29.–30. září se rokycanští ukázali jako dobří hostitelé, na víkend pozvali
knihovníky z celého Západočeského kraje, aby jim ukázali zpracování knížek
s novým programem LANius, nově opravenou budovu knihovny, ale také
turistické zajímavosti Zbirožska.
25. října vyjely knihovnice na pracovní výjezd, načerpat informace a dovednosti předvedením výpůjčního systému LANius v Okresní knihovně
v Sokolově.
V listopadu se uskutečnily besedy se spisovateli Milenou Brůhovou
(15. 11.) a Stanislavem Rudolfem (30. 11.).
20. prosince byl autorem vánočního povídání spisovatel Roman Ráž.
Knihovní fond 57 419, počet čtenářů 1 806, počet výpůjček 104 223

1996
Knihovna se podílela na vydání publikace pana prof. Karla Hofmana Staré rokycanské domy. Čtenářské poplatky jsou zvýšeny na 50,- Kč pro pracující, pro studenty, důchodce a děti je to 25,- Kč.
15. ledna besedoval se čtenáři rokycanské knihovny spisovatel Jáchym
Topol.
17. ledna navštívila knihovnu spisovatelka Jana Janusová.
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14. února knihovna pořádala besedu se spisovatelkou Jaromírou Kolárovou.
18. března byla na programu beseda se spisovatelkou Lenkou Procházkovou.
21. března besedovali naši čtenáři se spisovatelkou Valjou Stýblovou.
14.–16. května proběhla v sálku knihovny 3. prodejní výstava ručních
prací děvčat ze sociálního ústavu ve Zvíkovci.
29. května besedovala v knihovně spisovatelka Hana Bělohradská.
18. září proběhla beseda se spisovatelem Romanem Cílkem.
31. října byl uspořádán koncert staré hudby Setkání s mistry baroka.
Účinkovali: Z. Jarošová – zpěv a Nová komorní harmonie. Na programu byly
skladby Bacha, Händela a dalších.
4. prosince jsme besedovali s novinářem Karlem Hvížďalou.
11. prosince knihovna uspořádala slavnostní literárně-hudební pásmo
k 600. výročí narození mistra Jana Rokycany nazvaný Pět králů v životě
mistra Jana z Rokycan. Účinkovali žáci a učitelé místní umělecké školy.
Knihovní fond 59 157, počet čtenářů 1 816, počet výpůjček 109 440

1997
Knihovna buduje rozvody počítačové sítě po budově a kupuje 6 nových
počítačů. Čekali nás přelomové roky. Na vše dohlíží ustanovený správce počítačové sítě pan Pavel Jonáš, který se o počítačovou techniku stará následně
až do dnešních dní. Toho roku zrušen antikvariát, který knihovna provozovala
od roku 1992. Důvodem byl neekonomický provoz, který dlouhodobě končil
finanční ztrátou, a také nutnost uvolnit stávající prostory dnešního tzv. Zeleného
domu před rekonstrukcí. V knihovně pracovalo celkem 12 pracovníků, v přepočtu 10,8 pracovních úvazků. Knihovna odebírala 83 titulů novin a časopisů.
Na své místo před budovu knihovny se vrací historická kašna. Své technické zázemí má ve sklepě knihovny dodnes.
15. ledna jsme besedovali se spisovatelkou Evou Kantůrkovou.
10. února navštívila naše čtenáře spisovatelka Alexandra Berková.
V březnu se uskutečnila beseda s autogramiádou knihy Klid je síla,
řek´tatínek rokycanské čestné občanky a spisovatelky paní Zdeňky Fantlové, která přežila Osvětim i pochod smrti. Čtenáři, kteří se nevešli do sálku
knihovny, stáli až na schodišti, aby si mohli zakoupenou knihu nechat podepsat autorkou.
Kalendárium 1991–2000. Nová etapa
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22.–27. září je celostátně poprvé uskutečněn Týden knihoven, akce která
prezentuje činnost a služby knihoven dodnes. Naše knihovna se připojuje
a chystá čtenářskou amnestii, burzu vyřazených knih a hlavně spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu.
Knihovní fond 60 305, počet čtenářů 1 771, počet výpůjček 109 544

1998
Rok to byl převratný, nesoucí se ve znamení automatizace knihovnických
činností a zavedení internetu do knihovny. Byly zvýšeny čtenářské poplatky
na 70,- Kč, studenti a důchodci platili 35,-Kč a děti 30,- Kč. První upomínka za nevrácené knihy činila 10,- Kč. Poplatek za rezervaci knihy (písemné
vyrozumění) činil 7,- Kč. Zbořen domeček v rohu dvorku knihovny. Původně sloužil jako obydlí pro správce Domu osvěty. Ještě v padesátých letech byl
obýván, poté sloužil jako sklad okresního kulturního střediska.
1. dubna se ukázalo, že knihovna je dobré místo pro vyhledávání a zpřístupňování informací nejen ze života města, ale i celého regionu, a proto bylo
otevřeno Informační a internetové centrum cestovního ruchu, zkráceně informační centrum nebo také íčko. V tomto oddělení byl k dispozici internet
pro veřejnost. Zájemci zaplatili 1 Kč za minutu strávenou na internetové síti.
Otevřeno bylo nejprve od 9 hodin ráno, a to včetně soboty. V úterý, ve středu a ve čtvrtek do 18 hodin, v ostatní dny do 16 hodin. O chod se staraly
dvě pracovnice – jedna na plný a druhá na poloviční úvazek.
28. dubna udělala radost hlavně dívčím čtenářkám knihovny spisovatelka Lenka Lanczová, která s nimi besedovala v sále umělecké školy.
2. září vtrhla do půjčovny pro dospělé a studovny technika a s ní na modré obrazovce počítače program LANius, který ulehčil knihovnickou práci.
Uměl půjčovat, hlídat poplatky, tisknout upomínky a vypočítat statistiky.
Na internetu byl umístěn on-line katalog knihovny. Knihovnice zápolí
s nečtoucími čtečkami čárových kódů, velkých téměř jako pohlednice. Mění
se pracovní náplně, mění se i počty návštěvníků a čtenářů, kteří musejí dodržovat výpůjční lhůty. Hlídá je totiž neomylný LANius.
Knihovní fond 60 967, počet čtenářů 1 688, počet výpůjček 106 653
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1999
1. března došlo k rozšíření půjčovní doby ve všech odděleních. Půjčovna
pro dospělé a studovna byla k dispozici v pondělí od 8 do12, od 13 do16
hodin, v úterý, středu a čtvrtek do 18 hodin. Sobota zůstává 1. a 3. v měsíci
od 8 do 12 hodin. Dětské oddělení bylo otevřeno v pondělí a ve čtvrtek
od 12 do 16 hodin, v úterý a ve středu do 17 hodin.
29. března nás navštívila spisovatelka Alexandra Berková.
V dubnu besedovala v knihovně spisovatelka Eva Kantůrková.
V červnu přijela mezi čtenáře spisovatelka Ilona Borská.
1. září zahájeno automatizované půjčování i v dětském oddělení. Znamenalo to úplné dokončení automatizovaného procesu zpracování knih.
Všechny knížky, časopisy, brožury uloženy pod čárovým kódem v počítači.
Sbohem knižní lístky a čtenářské papírové kapsy v igelitových pouzdrech.
9. listopadu byla uskutečněna pro seniory města beseda Stará Praha.
V knihovně pracovalo 13 pracovníků. Došlo k navýšení úvazku v informačním centru.
Knihovní fond 61 521, počet čtenářů 1 965, počet výpůjček 121 690

2000
24. února zavítala na besedu spisovatelka a herečka Ivanka Devátá.
12. května proběhlo první setkání knihovníků regionu, především neprofesionálních knihoven. Od tohoto roku se knihovníci scházeli pravidelně
vždy na jaře a na podzim. Kromě zkušeností a informací z knihoven si vyměňovali i sazečky rostlin. Je znát, že vesničtí knihovníci ve svých knihovnách
spíše bydlí a žijí, než pracují.
5. června se setkal v knihovně senátor František Jirava a členové městského zastupitelstva s občany města.
V říjnu v Týdnu knihoven bylo zahájeno půjčování magnetofonových kazet. K dispozici bylo 160 nosičů převážně mluveného slova. Kazety se půjčovaly v I. patře ve studovně za poplatek 5,-Kč.
V říjnu se uskutečnila přednáška Marie Hlávkové Astrologie pomáhá sebepoznávání.
V prosinci proběhlo historicky první vyhlášení výsledků I. ročníku literární soutěže pro žáky škol Píšu, píšeš, píšeme.
Knihovní fond 62 551, počet čtenářů 2175, výpůjčky celkem 118 441
Kalendárium 1991–2000. Nová etapa
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KALENDÁRIUM 2001–2010.
A HLAVNÍ SLOVO MÁ …
KNIHA
Konečně máme základní věci opravenou budovu, zřizovací listinu,
vlastní finance, dostatek zaměstnanců. Můžeme půjčovat knihy ve všech
podobách a starat se o čtenáře a vesnické knihovny. Webové stránky jsou
samozřejmostí, také katalog na internetu. Knihovna se stává vstupní branou čtenářů k internetu.
Doplňujeme techniku a učíme se s ní pracovat, i když to není to
hlavní, proč jsme šli pracovat do knihovny. To jsou naši čtenáři a knížky.
V Rokycanech se půjčují už 160 let.

2001
Po dlouhých 42 letech byl vydán nový knihovní zákon č. 257/2001 Sb.
odpovídající době. Nastává povinnost registrace každé knihovny u Ministerstva kultury.
Bylo nás 14 zaměstnanců, pracovní úvazek se rozšířil o obsluhu dětského
internetu.
Březen byl měsícem internetu. Nabízeli jsme základní instruktáž pro seniory pod názvem Nikdy není pozdě a pro veřejnost Poprvé na internetu.
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31.března se připojujeme k historicky první celostátní akci dětských knihoven Noc s Andersenem! V knihovně přespalo prvních 13 dětí. Myšlenka hlasitého
nočního předčítání nás oslovila už napořád a potěšených dětí bylo nepočítaně.
8.–14. října jsme se připojili k Týdnu knihoven. Tento týden čtenáři neplatili upomínky, prodávaly se vyřazené knihy a ve středu 10. října malovaly
děti na chodníku před knihovnou své oblíbené postavičky.
7. prosince proběhlo 1. vyhodnocení literární soutěže Píšu, píšeš, píšeme
2000–2001. Sešlo se 52 prací s nejrůznějšími náměty. Akci zpříjemnilo vystoupení žáků umělecké školy pod vedením pana učitele Josefa Ježka. Vítězné práce byly uveřejněny ve vydaném sborníku.
V prosinci paní profesorka Jiřina Hánová uskutečnila přednášku Betlémy
a betlémářství.
Knihovní fond 64 173, počet čtenářů 2 245, počet výpůjček 127 759

2002
Na základě nového knihovního zákona došlo k zásadní finanční změně.
Knihovna byla pověřena výkonem regionálních funkcí v okrese Rokycany. Krajský úřad Plzeňského kraje poskytl prostředky, abychom mohli nakupovat, rozvážet a hlavně pomáhat vesnickým knihovnám regionu Rokycanska. Smlouvu o regionální pomoci podepsalo 49 obcí. Na podzim se začalo
s registrací těchto knihoven v databázi Ministerstva kultury ČR. Pro každou
naši knihovnu jsme vypracovali návrh zřizovací listiny, knihovní řád s ceníkem a přihlášku k registraci.
V knihovně pracovalo 14 zaměstnanců. Pro zajištění regionální funkce
byla přijata pracovnice, která pomáhala zpracovávat knihy v profesionálních
knihovnách okresu.
Knihovna získala novou přízemní skladovou místnost v Základní škole
Za Radnicí, dnes v prostorách městského úřadu.
22. března proběhla Noc s Andersenem.
7. května jsme se zúčastnili předání čestného občanství spisovatelce
Zdeňce Fantlovév obřadní síni rokycanské radnice.
8. května jsme zahajovali provoz Komorní scény neboli Klubu komorní
kultury, který byl vybudovaný svépomocí Klubu svobodných demokratů
v atriu knihovny. Byl určený pro produkci především regionálních souborů.
Za celou dobu existence se v letních měsících odehrávala kultura právě tady.
Vystřídaly se tu soubory Rokytka, šermíři, divadelníci, děti všech rokycan| 92
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ských škol, dokonce dánský velvyslanec tu křtil strom Pohádkovník při jedné
Noci s Andersenem. V posledních letech atrium používáme také jako letní
čítárnu se stoly a nabídkou čtiva a rostlin z naší vlastní semínkovny.
29. května jsme uspořádali 2 besedy pro žáky prvních tříd se spisovatelem Jiřím Kahounem.
1.–30. srpna byla provedena revize veškerého knihovního fondu včetně
skladů.
V září jsme pro knihovníky uspořádali výlet do klášterní knihovny
v Kladrubech a na zámek v Horšovském Týnu.
8. října zavítala mezi dětské čtenáře spisovatelka Vítězslava Klimtová
se skřítky. Děti pak měly možnost podle těchto postaviček nakreslit strašidýlko, sepsat o něm příběh a zúčastnit se tak soutěže, jejíž uzávěrka byla
až 28. února následujícího roku.
6. prosince proběhl křest knihy psycholožky a terapeutky Marie Hlávkové
Astropsychologie vašeho dítěte, který byl doplněn přednáškou na stejné téma.
V prosinci vyšel již druhý sborníček literárních prací žáků rokycanských
škol. Prvně byl ilustrovaný žáky umělecké školy a prvně bylo vybráno i téma
prací: Můj kamarád je jiný.104
Knihovní fond 67 537, počet čtenářů 2 317, počet výpůjček 123 535

2003
Obsluhovali jsme 49 venkovských knihoven. Během roku jsme uzavřeli
další smlouvy o knihovnické pomoci s obcemi Kařez, Přívětice a Vejvanov.
Knihovna odebírala 165 titulů časopisů a zvukový fond tvořilo 720 magnetofonových kazet a cédéček. Oddělení dětského internetu bylo rozšířeno
o jeden počítač s tiskárnou.
Knihovnice zajišťovaly roznášku pro nepohyblivé nebo nemocné občany
města. Celkem se uskutečnilo 60 donáškových návštěv.
V rámci cyklu besed Já a moji literární hrdinové k nám zavítali vzácní
hosté:
5. října spisovatelka dětských knih Eva Bernardinová,
19. listopadu autor Večerníčků spisovatel Václav Chaloupek,
24. listopadu kreslíř Josef Lada, vnuk malíře Josefa Lady.
V listopadu byl pro knihovníky z vesnic uspořádán seminář Jak dostat
počítač do knihovny.
Knihovní fond 70 534, počet čtenářů 2 365, počet výpůjček 126 732
Kalendárium 2001–2010. A hlavní slovo má … kniha
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2004
Od dubna se rozšířily skladové možnosti o nově přidělený sklad v suterénu Domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici 13. V těchto prostorách
se dodnes nachází nejstarší část fondu beletrie. Pro svoji rozvážkovou službu
jsme dostali k dispozici nový automobil značky Fabia Combi Komfort 1,4/55
červené barvy. Čtenářům jsme navýšili roční registrační poplatky na částku
50,-Kč pro studenty a důchodce, pro ostatní 100,- Kč. Dětské zápisné zvýšeno nebylo a činilo 35,-Kč. Poplatky se nezvyšovaly od roku 1994.
29. dubna jsme vybrali logo knihovny. Dříve knihovna používala na oficiální dokumenty obrázek budovy od místního malíře pana Miroslava Kozlíka. Oslovili jsme čtyři dospělé výtvarníky a čtrnáct výtvarníků od 14 do 18
let ze základní umělecké školy. Nejvíce zaujalo logo vytvořené ing. arch. Lucií
Jiravovou (dnes Vejvodovou). Z ostatních návrhů byla uspořádána výstava.

14. května se uskutečnilo setkání knihovníků Rokycanska.
1. června byla naše čtenářka Míša Bryndová z 9.B ZŠ TGM přijata na Pražském hradě manželkou prezidenta Livií Klausovou. Stalo se tak
v rámci celostátního literárního projektu Kde končí svět, do kterého byla zapojena knihovna a Míša s básní nazvanou Řeč.
5. října proběhla beseda s dětskými čtenáři a spisovatelkou Evou Bernardinovou.105
9. června účinkoval Spolek divadelních ochotníků z Radnic na venkovní scéně knihovny. Předvedl dvě aktovky z manželského života pod názvem
Milý rodinný večer? a Loupež.
7. října bavili druháky písničkář Pavel Půta a Pavel Klíma jako klauni
se skřítky z pohádek.
14. října besedovala se školáky z Čechovy ulice spisovatelka Ivona Březinová.
25. října zahrál a povídal si se studenty gymnázia písničkář a básník Jiří
Dědeček.
| 94
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10. listopadu četl a podepisoval knihu Vybíjená spisovatel Michal Viewegh.
19. listopadu jsme uspořádali setkání s autorem televizních večerníčků
panem Václavem Chaloupkem a školáky ze ZŠ TGM.
2. prosince vzala naše čtenáře spisovatelka Milena Holcová na cesty
po světě.
3. prosince jsme pořádali setkání dobrovolných knihovníků regionu na
téma dotace do knihoven. Pro knihovníky jsme vytiskli Knihovnickou kuchařku s recepty moučníků.
9. prosince byla uspořádána vánoční výstava dětských prací občanského
sdružení Ně-Ha pod názvem Nad Betlémem jasná hvězda. Vystoupil taneční
soubor Sluníčko, zahráli Tuláci s K. Misíkovou.
17. prosince převzali ocenění rokycanští písmáci, kteří zvítězili ve čtvrtém ročníku literární soutěže Píšu, píšeš, píšeme, tentokrát na téma Byla jednou jedna..., Odvážným štěstí přeje a Svět kolem nás. Prací bylo víc než 140,
a tak předsedkyně poroty paní profesorka Jaroslava Ježková měla nelehkou
úlohu.106
Knihovní fond 71 003, počet čtenářů 2 321, počet výpůjček 125 633

2005
Nastoupil nový knihovní systém Clavius a nahradil dosavadní LANius.
Nový program byl velkým pomocníkem, umožňoval rozesílat upomínky
a oznámení rezervací e-mailovou poštou. Pro spuštění tohoto systému bylo
nutno zakoupit 7 nových počítačů. Dbali jsme i na hezké prostory: místnost
informačního střediska dostala nové lino a výmalbu, půjčovna pro dospělé
zas nové žaluzie do oken. Metodicky jsme se starali již o 54 knihoven, nově
přibyly Němčovice a Zvíkovec. V knihovně pracovalo 14 zaměstnanců.
27. ledna proběhlo první pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského.
V rámci bohatě navštívené akce převzalo 128 dětí nejen svoje první vysvědčení, ale i průkaz do knihovny.
28. března proběhla Noc s Andersenem. 200. výročí spisovatelova narození jsme oslavili výstupem na věž kostela Panny Marie Sněžné v Rokycanech.
V říjnu jsme připravili unikátní výstavu různých vydání knihy Babička
od Boženy Němcové.
Slavíme s Večerníčkem byla úžasná výstava dětských výtvarných prací k 40.
výročí televizních Večerníčků.
Knihovní fond 74 883, počet čtenářů 2 456, počet výpůjček 124 133
Kalendárium 2001–2010. A hlavní slovo má … kniha
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2006
Knihovnu navštívilo přes 47 tisíc návštěvníků, pro které bylo připraveno
187 nejrůznějších akcí. Byl zakoupen počítačový modul programu Clavius
na tvorbu výměnných souborů do vesnických knihoven. Pomoc jsme potřebovali, vždyť jsme se starali o 56 malých knihoven. Toho roku přibyly
knihovny v Těškově a ve Vískách.
Došlo k navýšení pracovních úvazků o jeden celý, který se rozdělil mezi novou
pracovnici hudebního oddělení a pracovnici zajišťující kulturní akce knihovny.
Pro kolegyni, knihovnici ze Zbirohu postiženou zničujícím požárem
bytu, jsme zorganizovali humanitární sbírku a sami přispěli finanční částkou
i materiálním vybavením.
Knihovna se zapojila do celostátního vyhodnocování výkonu a kvality
knihoven metodou benchmarkingu a od této doby se můžeme porovnávat
s jinými knihovnami stejné velikosti.
Také jsme se starali o příjemné prostředí pro čtenáře – v hlavní půjčovně
bylo vymalováno, zakoupeno nové lino a záclony. Proběhla oprava historických vstupních vrat a dílčí oprava střechy.
V knihovně bylo zaměstnáno 15 pracovníků.
Zapojili jsme se do celostátní soutěže dětských oddělení knihoven Kamarádka knihovna.
V průběhu roku děti známkovaly knihovnu jako ve škole. Vyplněná vysvědčení se posílala do Prahy jako podklad pro hodnocení v soutěži Kamarádka knihovna. V tomto prvním ročníku jsme se umístili na pátém místě.
29. března navštívila knihovnu spisovatelka Eva Hauserová.
31. března uskutečněno soutěžní odpoledne na Masarykově náměstí
na téma Andersenovy pohádky.
V červnu probíhaly návštěvy žáků prvních tříd v knihovně, tzv. Písmenkování. Knihovnice J. Frühaufová připravila pestrý program: výstavku knih
a slabikářů našich babiček, četbu Braillova písma, hrátky s písmenky. Písmenkování se poté konalo každý následující červen.
V říjnu proběhl 10. ročník Týdne knihoven. Knihovna připravila výstavu
dětských obrázků s portréty K.H. Máchy.
2. října bylo otevřeno zvukové oddělení, které bylo umístěno nejprve
v I. patře knihovny. Ve svém fondu mělo 1506 zvukových dokumentů na
různých nosičích, které sloužily nejen zrakově postižených čtenářům, ale
i běžné uživatelské veřejnosti. Za první měsíc provozu navštívilo oddělení
220 uživatelů, kteří si vypůjčili 820 nosičů.
| 96
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24. listopadu besedoval s žáky čtvrtých tříd školy z ulice Míru ilustrátor
a spisovatel Jiří Fixl.
V prosinci proběhl již 7. ročník literární soutěže Rokycanský písmák, kterého se zúčastnilo na 80 mladých autorů z Rokycan. Hlavní porotkyně spisovatelka Petra Braunová pomohla vybrat třináct nejúspěšnějších prací, které
byly otištěny ve sborníčku.
Knihovní fond 77 236, počet čtenářů 2 274, počet výpůjček 123 883

2007
Knihovna disponovala 18 počítači pro veřejnost, které využilo 4 047 čtenářů. Bylo předplaceno 226 titulů periodik. Pořádaly se pravidelné měsíční
úterky pro klub důchodců.
V sálku knihovny, kde byly umístěny počítače pro dětský internet, bylo
vymalováno a nainstalovány jednoduché provázkové lišty pro zavěšení výtvarných prací. Zakoupeny dvě černobílé kopírky a na webových stránkách
je umístěno jednoduché počítadlo virtuálních návštěvníků knihovny. Starali
jsme se, aby všechny vesnické knihovny v naší působnosti byly připojeny
k internetu tak, jak to požadoval knihovní zákon. V knihovně pracovalo
15 pracovníků.
1. ledna bylo definitivně zrušeno vyplácení měsíčních záloh platů zaměstnanců. Tyto zálohy se vyplácely v hotovosti vždy 22. den měsíce a činily 400,- až 600,-, později až 1000,- Kč. Zálohy a dobírky platů vyplácela
pokladní knihovny, která vyzvedávala hotovost v bance. Od téhož data se
zvedla hodnota stravenky pro zaměstnance z původních 35,- Kč na 50,- Kč.
23. května navštívily knihovnu maminky s dětmi z mateřského klubu
z Domu dětí a mládeže. Kromě nabídek knih o výchově obdržely přihlášky
na průkaz do knihovny.
7. června vystoupila na venkovní scéně knihovny country skupina Bodlák.
20. června vystoupila tamtéž skupina PětteT.
1. srpna byla zahájena revize knihovního fondu, která byla ukončena 24.
8. Celkem bylo zrevidováno přes 66 tisíc svazků. Nezvěstných bylo 212 svazků.
1. října besedovala se třeťáky a čtvrťáky ze ZŠ TGM spisovatelka Iva
Procházková.
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5. října jsme poprvé pozvali nejvěrnější čtenáře knihovny na malou oslavu.
Pozvaných bylo deset, ale ne všichni mohli přijít. Setkání se zúčastnili Josef Hošek, Anna Odorčáková, Helena Sudová, Jiřina Fridrichová a Božena Paulíková.
18. října besedovala se školáky z Čechovy ulice spisovatelka Ivona Březinová.
16. listopadu jsme uspořádali pro žáky čtvrtých a pátých tříd hororové
spaní v knihovně. Četly se horory z knihy Zuby nehty a občerstvovalo se strašidelnými dobrotami.
1. prosince proběhl historicky první Den pro dětskou knihu. Byl pojat
jako Den otevřených dveří v knihovně. Děti objevily knihovnickou stezku,
soutěžily ve vědomostech. Pro rodiče byla připravena minikavárnička s čajem a výborným vánočním punčem, který navařila paní účetní Eva Chržová.
7. prosince přiblížila školákům osobnost TGM spisovatelka a ilustrátorka Renáta Fučíková.
Knihovní fond 80 713, počet čtenářů 2 363, počet výpůjček 161 979

2008
Knihovnám regionu jsme poskytli 152 výměnných souborů s počtem
svazků 7 755. Počet zaměstnanců klesl na 14 z důvodu ukončení činnosti
informačního střediska v knihovně.
26. ledna umírá dlouholetý ředitel knihovny J. Vyčichlo.
30. května ukončen provoz Informačního a internetového střediska. Poté
přesídlilo do budovy města, které se stalo i jeho novým zřizovatelem. Uvolněných prostor v přízemí jsme využili k přestěhování zvukového oddělení, které
začalo poskytovat také internet, možnost tisku a kopírování pro veřejnost.
11. července se uskutečnil první prázdninový pátek s knihovnickými výlety. Na vrch Žďár se vydalo 9 dětí a 3 knihovnice.
16. srpna umírá dlouholetá ředitelka knihovny paní Anna Pelikánová.
6. října se uskutečnila beseda s autorkou kuchařek zdravého životního
stylu, která prožila mládí v Rokycanech, paní Jarmilou Mandžukovou. Zároveň proběhla soutěž rodinných receptů s ochutnávkou nazvaná Rodinné
stříbro. Mezi porotci a ochutnávači byl i tehdejší ministr Jiří Pospíšil.
7. října zavítal mezi školáky autor, ilustrátor a komiksový kreslíř Vhrsti.
29. listopadu jsme pozvali děti a jejich rodiče na Den pro dětskou knihu
s podnázvem Když se čerti rojili. Četli jsme čertovské pohádky a křtili čertí
kuchařku.
Knihovní fond 84 591, počet čtenářů 2 515, počet výpůjček 218 532
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2009
Do skladu umístěného v suterénních prostorách v pečovatelském domě
v Hradební ulici 13 byly přesunuty nejstarší knihy z oblasti beletrie opatřené
číselnou signaturou. Ostatní beletrie byla již označena písmeny dle příjmení
autora. Z nedostatku místa byly také vytvořeny nové skladovací prostory
ve druhém patře knihovny, kde se kanceláře zaměstnanců spojily v jednu
a uvolněný prostor byl využit pro skladování naučné literatury pro dospělé.
Dětské oddělení bylo vymalováno, opatřeno novým linem a dětskými židličkami s motivy pohádkových postaviček Mumínků z produkce firmy Ceiba.
V knihovně pracovalo 14 zaměstnanců.
29. ledna se tradičně pasovali noví čtenáři. Průkazku do knihovny obdrželo 153 dětí.
3. dubna nastala tradiční Noc s Andersenem a pohádkové soutěžení.
18. května uskutečněno ve venkovním atriu knihovny setkání s vedením
města na téma rozvoj a bezpečnost ve městě.
8. října proběhla soutěž Jídlo vašeho srdce – pečeme pro svoji knihovnu.
Zájemci mohli ochutnat z 11 sladkých a 6 slaných donesených výrobků.
Ve sladké kategorii zvítězily kiwi řezy, ve slané pizza hop šup.
9. října se uskutečnilo setkání nejvěrnějších čtenářů knihovny. Z tuctu pozvaných se zúčastnily tři: Dagmar Titlová, Libuše Petrasová a Helena Nosková.
16. října uspořádán zájezd pro knihovníky regionu do nově zrekosntruované knihovny ve Strašicích a do Muzea Středních Brd. Zúčastnilo se asi
20 zájemců.
5. října zahájen projekt Plavba stoletími, kterým jsme se připojili
k oslavám 900 let města Rokycany. Tříčlenné posádky lodí tvořili školáci
4. až 9. tříd, kteří po celý školní rok plnili úkoly s tématikou vztahující se
k historii města. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 9. června 2010, kdy
do domovského přístavu Knihovna dorazilo již jen 18 posádek s 54 dětmi.
28. listopadu prožila asi stovka dětí zajímavé dopoledne v rámci Dne pro
dětskou knihu. Ve spolupráci s plzeňským klubem deskových her Goada si
mohly zahrát 100 deskových her pro hráče od dvou do sta let. Byla také připravena Ježíškova pošta a ti nejmenší mohli svá vánoční přání poslat přímo
do Ježíškova městečka na Božím Daru.
V prosinci byl vyhlášen 10. ročník literární soutěže Rokycanský písmák
na téma Jak jsem udělal ... radost; Co by o mně vyprávěl ... V porotě zasedla
spisovatelka Renata Štulcová.
Knihovní fond 85 108, počet čtenářů 2 426, počet výpůjček 241 282
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2010
Knihovnu trápí nedostatek skladovacích prostor. Stále se rozrůstající
fond regionálního oddělení si vyžádal uvolnění skladových prostor v I. patře.
Původní sklad beletrie tu byl přeměněn na volný výběr knih pro venkovské
knihovny. Vznikl i malý koutek pro děti knihovnic. Knihovna navázala spolupráci s Oblastní charitou Rokycany a poskytovala jejím klientům výměnné
soubory knih.
2. dubna získaly webové stránky počítadlo přístupu
14. května jsme připravili pro knihovníky regionu přednášku 900 let
historie města Rokycan. Přednášela paní doktorka H. Hrachová z okresního
archivu. Účastníků bylo přibližně dvacet.
29. května jsme se podíleli na přípravě 5. muzejní noci v Rokycanech.
K vystoupení jsme pozvali šermířské sdružení Harcíře z Rokycan a Divadelní
spolek J. K. Tyla. Celý den se odehrávaly soutěže pro děti a výtvarná dílna.
23. června proběhl koncert skupiny PětteT s pražským písničkářem
Františkem Vlčkem.
24. června vystoupilo Pražské komorní trio ve složení Jan Fišer – housle,
Jan Brabec – klarinet, Eduard Spáčil – klavír.
8. října jsme uspořádali třetí ročník kuchařského klání. Tentokrát bylo
úkolem připravit jídlo s vůní podzimu. Roli hodnotitele si nenechal ujít ministr Jiří Pospíšil. Zvítězila paní Zdeňka Mudrová s vnučkou Terezkou a její
babiččiny bramborové placičky. Do Rokycan vážila již potřetí cestu autorka
kuchařek a porotkyně celé soutěže Jarmila Mandžuková.
27. listopadu při tradičním Dnu pro dětskou knihu se konala Knižní ordinace, která dětské čtenáře naučila pečovat o svoje knihy.
Knihovní fond 88 561, počet čtenářů 2 378, počet výpůjček 237 171, počet
souborů 189
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KALENDÁRIUM 2011–2020.
NA MODERNÍ VLNĚ
Knihovna se stává kulturním a informačním centrem města, nastává
rozvoj služeb a všemožných komunitních aktivit. Smysl naší práce se posouvá od poskytování klasických knihovnických k nezrůznějším volnočasovým službám.
Oslavujeme 170. výročí počátků knihovnictví v Rokycanech, 150. výročí Nekolovy knihovny i 90. výročí sloučení tří rokycanských knihoven. Budujeme výtah, nové skladové prostory v ulici Pod Kostelem, nové
posuvné regály. Je důkladně opravena střecha a krovy, zrestaurována nástěnná freska. Nové vybavení získává dětské i dospělé oddělení, máme
pro čtenáře knihovničku na místním nádraží i koupališti a hlavně nového
pomocníka – knihovnický program Koha.

2011
V tomto roce jsme oslavili 170. výročí počátků knihovnického života
v Rokycanech, za který je považován rok 1841 a dar 22 knih učitele V. Páby
k veřejnému půjčování.
Byla rozšířena výpůjční doba dětského oddělení: ve středu
od 8.00 do 11,30. Půjčovna pro dospělé čtenáře byla nově přístupna každý
pátek odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin. Pro bezpečnost čtenářů a zaměstnanců byl uveden do provozu kamerový systém, který monitoruje dění
Kalendárium 2011–2020. Na moderní vlně
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na chodbách a půjčovnách knihovny 24 hodin denně. Jednalo se o 9 kamer
bez připojení na městskou policii. Byly spuštěny nové webové stránky regionálního oddělení na adrese www.knihovnarokycanyregion.webk.cz. V květnu přibyla mezi obsluhované knihovny Místní knihovna v Chomli, a tak se
zvýšil celkový počet obsluhovaných knihoven na 57. Pro výkon regionálních
služeb nám poskytl zřizovatel nový automobil Škoda Roomster.
25. dubna knihovna vytvořila účet na sociální síti Facebook.
15. července jsme uskutečnili Prázdninový pátek s knihovnou zaměřený
na turistiku, poznávání přírody a další příjemné činnosti pro děti. Prošli jsme
lesy na Radeč a zříceninu hradu Mitterwald (10 účastníků). 22. července
děti a knihovnice jely do Mariánských Lázní (19 účastníků) a 19. srpna
navštívily naučnou stezku Kokotské rybníky (10 účastníků).
17. září byla zahájena fotografická výstava ke 170. výročí počátku
knihovnictví v Rokycanech 170 let mezi knihami. Byla umístěna na stojacích
panelech v průjezdu knihovny.
5. října se uskutečnilo slavnostní setkání s knihovníky a čtenáři u příležitosti 170. výročí knihovny. Pozvání přijal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil
a představitelé Národní knihovny ČR paní Zlata Houšková a pan Vít Richter.
16. prosince bylo uskutečněno vánoční setkání knihovníků regionu. Sešlo se jich 18.
Knihovní fond 90 592, počet čtenářů 2 422, počet výpůjček 229 650, počet
akcí 219

2012
V knihovně pracovalo 15 zaměstnanců. Počet hodin pro veřejnost činil v nejdéle otevřeném oddělení, což byla půjčovna pro dospělé čtenáře,
37 hodin týdně. Získali jsme třetí umístění v soutěži Rozkvetlá knihovna,
kterou vyhlásil svaz knihovníků (SKIP) a která posuzovala interiér a exteriér
veřejných knihoven.
31. ledna v úterý byli žáci 7 prvních tříd rokycanských škol slavnostně
opasováni na rytíře řádu čtenářského.
3.–4. února byla uspořádána vyprávěcí dílna pro knihovníky dětských
oddělení Plzeňského kraje pod názvem Živé vyprávění příběhů v knihovnické
praxi – Story Telling. Dílnu vedl lektor Martin Hak.
30. března při 9. noci s Andersenem navštívil knihovnu dánský velvyslanec Ole Moesby. Přečetl si s dětmi jednu z Andersenových pohádek (Princez| 102
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na na hrášku) a popovídal si o Dánsku. Také pokřtil náš strom pohádek, tehdy ještě malý výpěstek blahovičníku ztepilého. Andersenovník máme dodnes
a jeho výška dosáhla v roce 2021 téměř 3,5 metru. Knihovna získala v tento
den designové křeslo „zelený šálek“ od firmy Pickwick čaje.
30. března jsme ocenili vybrané čtenáře i čtenářky v projektu Nej čtenář
roku 2012. S největším počtem výpůjček byla oceněna paní Marie Nová.
Pro všech 11 vybraných bylo připraveno malé občerstvení a mimořádný výběr z nových knih. Také obdrželi dárkový certifikát na roční bezplatnou registraci v naší knihovně.
13. dubna proběhlo slavnostní zahájení činnosti čtenářských klubů
v rámci projektu Brána ke vzdělávání. Organizace se ujala škola na Jižním
předměstí a naše knihovna.
9. července až 8. října proběhla revize celého knihovního fondu. Poprvé za použití knihovního programu. Knih, které nebyly nalezeny, je necelá
stovka.
17. srpna se vydaly děti s paní knihovnicí Polívkovou na prázdninový
výlet do Příbrami.
15. října přijela na besedu se seniory cestovatelka A. J. Nyklová zvaná
babka Ťapka.
Knihovní fond 91 626 , počet čtenářů 2 541, počet výpůjček 230 142, počet
akcí 281

2013
V knihovně pracovalo v pěti odděleních 15 zaměstnanců.
31. ledna proběhlo Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Celkem jsme
„opasovali“ 157 dětí ze 7 tříd.
Březen byl měsícem čtenářů. Proběhla soutěž o nej čtenáře dětského oddělení. Kritériem pro výběr byl počet přečtených knih v roce 2012 dětským
čtenářem. Čtenářem roku se stal Daniel Zbuzek.
V březnu byla spuštěna aplikace Smart katalog – Prohlížejte si knihy z mobilu nebo z tabletu. Umožňovala rezervaci knihy přímo z aplikace, pohled do čtenářského konta a zobrazení obálek knih pro snadné vyhledávání na regále.
18. dubna se žáci třetích a čtvrtých tříd vydali do kosmu s Krtkem. Promítání
s vyprávěním připravilo velvyslanectví USA v Praze a Česká kosmická kancelář.
25. dubna probíhala v dětském oddělení Velikonoční dílna s paní Mrázkovou.
Kalendárium 2011–2020. Na moderní vlně
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Stěžejní akcí roku byla Noc s Andersenem. Tentokrát hledaly děti ve sklepení knihovny klíč k pokladu. Krásnou kovovou repliku hradního klíče vytvořil pan Chrž, manžel ekonomky knihovny.
Od května došlo k rozšíření výpůjční doby ve všech odděleních knihovny
o páteční odpoledne 13–16 hodin. V dětském oddělení máme nově otevřeno
i ve středu dopoledne 8–11.30 hodin.
6. května byla autogramiáda a povídání s výtvarníkem Vhrsti a jeho knihou Chci být dospělý.
Červen byl ve znamení ocenění dětského oddělení. Knihovna získala
3. místo v soutěži Kamarádka knihovna 2012.
Červenec znamenal výměnu nových regálů ve skladišti beletrie v 1. patře.
Místnost byla čistě vybílena, položeno nové linoleum a knihy přerovnány
do bílých kovových regálů. Je jich celkem 24 kusů, každý obsahuje 8 polic.
V hudebním oddělení v přízemí byla provedena celková oprava poškozené
omítky na stěně do dvora, která stále vlhne.
26. září byl na programu literárně-hudební pořad Smutná Braunová,
v kterém vystoupila herečka Městských divadel pražských Jitka Smutná
se spisovatelkou Petrou Braunovou. Představily titul Kalvárie a Klub radostí
všedního dne.
9. října přijel na návštěvu knihovny známý a oblíbený spisovatel historických románů Vlastimil Vondruška. Účastníků besedy bylo tolik, že sálek
ve II. patře nestačil a část návštěvníků, včetně knihovnic, si vyslechla zajímavé vyprávění ve stoje na chodbě.
18. listopadu byl uveden do provozu nový kondenzační plynový kotel,
který znamenal velkou úsporu nákladů na vytápění. V roce 2013 činily náklady na vytápění knihovny 311 tisíc Kč. Rok na to se snížily na 204 tisíc Kč.
29. listopadu pořádalo regionální oddělení knihovny setkání knihovníků nazvané Jak na statistiku. Zúčastnění si vybrali knihy do svých knihoven a kromě návodu, jak správně vyplnit každoroční statistické hlášení, byli
seznámeni s tituly dotačních programů pro knihovny. Přítomno bylo asi
18 knihovnic a knihovníků.
13. prosince proběhlo vyhodnocení soutěže Rokycanský písmák. Hlavním hodnotitelem byl spisovatel Martin Vopěnka. Ve čtrnáctém ročníku této
soutěže měli mladí autoři na výběr dvě témata, a to: Kdyby došla voda... a Nekonečná noc. Zúčastnilo se 57 literátů. Oceněno bylo 7 prací.
Knihovní fond 92 983, počet čtenářů 2507, počet výpůjček 227
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2014
Knihovna má svůj profil na sociální síti Facebook. V březnu proběhla
oprava střechy budovy. Opravu provedla rokycanská firma RYTA. Byly vyměněny poškozené části trámů v levé části střechy směrem do náměstí. Nově
byla položena břidlicová krytina. Zatím bez omezení provozu.
V březnu byl upraven knihovní řád. Meziknihovní výpůjční služba se nadále poskytuje pouze na průkazy čtenářů dospělého oddělení. Také byla sjednocena cena za barevné kopírování: barevné kopie textu 5,- Kč/stránka A4,
celobarevný tisk fotografie 15,- Kč/stránka.
4. dubna proběhla Noc s Andersenem a hlavním hrdinou byl komisař
Vrťapka, detektivní hrdina z knih Petra Morkese. Čtrnáctý ročník této akce
zaznamenal v naší knihovně změny. Odpadly odpolední soutěže na náměstí, zůstala pouze tradiční procházka sklepením, tentokrát na téma Hledáme
poklad. V knihovně spalo 20 dětí. Strom Pohádkovník dosáhl výšky 230 cm.
1. června celkový počet obsluhovaných knihoven vzrostl o jednu. Obecní
knihovnu Lhotku-Ostrovec (ev. č. 6511) jsme pomáhali zakládat a staráme
se o přísun knižních souborů. Celkově tak pečujeme o 58 knihoven regionu.
12. června začala oprava vnějšího soklu budovy směrem do náměstí.
Omítka byla aplikována odbornou firmou ze Starého Plzence, která se zabývá opravami památkově chráněných objektů.
23. září započala topná sezóna. V září bylo provedeno osazení úsporných
regulačních termostatických kohoutů značky Siemens na radiátory.
12. listopadu se uskutečnil křest knihy Jana Hajšmana Rozhledna na Kotli u Rokycan . Přítomen byl i plzeňský nakladatel knihy Ing. Petr Mikota.
12. prosince byl pokřtěn sborník literárních prací Píšu, píšeš, píšeme.
Mladí autoři vybírali ze tří témat: Trápí mne, ale nevím co, Záhada Hřbitovní
ulice, Za třicet let. Literárních prací se sešlo padesát dva. Vítězná díla doplnili
ilustracemi žáci místní základní umělecké školy pod vedením Mgr. Vlasty Jíravové. Odborná porota v čele se spisovatelem Martinem Vopěnkou ocenila
osm prací ve třech kategoriích.
Knihovní fond 95 653, počet čtenářů 2 492, počet výpůjček 220 206

2015
Důležitou událostí byla stavba výtahu, který zpřístupňoval jednotlivá
podlaží knihovny po vnějšku budovy a knihovna tak získala bezbariérový
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přístup do svých prostor. Celkové náklady činily 1 623 491,- Kč bez DPH.
Zahájeno půjčování e-knih ve spolupráci se společností eReading.cz. Tento
rok bylo uskutečněno prvních 60 e-výpůjček. Začali jsme půjčovat deskové hry a tématické kufříky. Řazení časopisů v půjčovně bylo zpřehledněno
a každý časopis získal přesné místo a piktogram s číslem umístění. Autorsky
jsme se podíleli na vydání regionální publikace Ostrovec ve staletích.
1. ledna byla rozšířena výpůjční doba v oddělení pro děti. Nově je otevřeno i ve středu od 8 do 11 hodin.
23. března obdržely webové stránky knihovny Cenu hejtmana Plzeňského kraje.
27. března proběhla Noc s Andersenem. S knížkou Na hradě Bradě spalo
v knihovně 38 dětí.
30. a 31. března byla připravena Vajíčková dílna s paní Mrázkovou. Děti
si mohly vyzdobit vyfouklá vajíčka horkým voskem. Účastnili se školáci
z 10 tříd rokycanských škol.
17. května jsme se zúčastnili slavnostního otevření knihovny v Terešově.
2. června jsme obdrželi 3. místo v celostátní soutěži dětských knihoven
Kamarádka knihovna.
22. října proběhl pořad s autorskými písničkami Mé soukromé století herečky Městských divadel pražských Jitky Smutné.
5. listopadu vystoupil v knihovně disident, performer, filmař a spisovatel
Milan Kohout. Četl z knihy Proveď vola světem a volem zůstane.
23. listopadu se uskutečnila vernisáž Betlémy a vánoční drobnosti paní
profesorky Jiřiny Hánové z Rokycan.
Knihovní fond 98 130, počet čtenářů 2 487, počet výpůjček 232 954

2016
Čtenářům jsme začali rozesílat SMS upozornění do mobilů o rezervovaných dokumentech, zahájili jsme půjčování tématickýcch kufříků a společenských her v dětském oddělení.
1. ledna začínáme zajišťovat akce pro seniory v novém organizačním i administrativním formátu. Každé pondělí od 14 hodin v sousedním Zeleném
domě připravujeme besedy, zajišťujeme objednávky zájezdů a účetnictví.
3. března jsou osazena nově zrestaurovaná vstupní vrata budovy. Jsou
uměleckým dílem.
V červnu byla otevřena letní čítárna na městském koupališti.
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1. července došlo k výměně ředitelky. Paní ředitelka Vyčichlová odchází
do důchodu a na její místo nastupuje metodička knihovny J. Aubrechtová, vybraná výběrovým řízením. Došlo k vytvoření zeštíhlené organizační
struktury. Práce byla rozdělena mezi snížený počet zaměstnanců, ale zároveň
se rozšířila provozní doba o 4 hodiny týdně zrušením poledních přestávek.
Pro knihovnu je vypracována koncepce rozvoje do roku 2021.
Od 1. července uveřejňujeme hospodářské smlouvy v Registru smluv ČR
dle platného zákona.
Od 1. září bylo oddělení dětského internetu sloučeno se stávajícím dětským oddělením.
18. listopadu jsme otevřeli čtecí místo v Domě s pečovatelskou službou v Hradební ulici. Byl zde instalován volně přístupný regál s knížkami
pro zdejší obyvatele. Jednou měsíčně pro zdejší obyvatele připravujeme posezení se čtením a vyprávěním. Pátky na Hradební se staly pokračující tradicí.
26. listopadu proběhl tradiční Den pro dětskou knihu. Vyráběli jsme
s dětmi vánoční ozdoby a přání.
2. prosince byli vyhlášeni vítězové Rokycanského písmáka. Hodnocení
62 literárních prací každoročního sborníčku se ujala spisovatelka Klára Smolíková. Kromě jiného bylo vyhlášeno i téma Jak svět vidí knihovníci.
12. prosince přišla na besedu romská spisovatelka z Rokycan Ilona Ferková a četla dětem tři romské pohádky, které sama napsala.
27. prosince se na dvoře knihovny představil Živý betlém v podání Divadelního spolku místní organizace KDU-ČSL.
Knihovní fond 101 615, počet čtenářů 2 568, počet výpůjček 260 033

2017
17. března se uskutečnilo autorské čtení spisovatelky Jitky Prokšové.
28. března začíná pracovat Rodinný klub, který navázal na činnost z let
1999–2005. Rodičes nejmenšími dětmi mají v knihovně svůj prostor každý
pátek.
15. března jsme vyhlásili nejlepšího čtenáře roku – babičku, paní Alenu
Chylíkovou, která byla dlouholetou čtenářkou a se svými vnuky Šimonem a Ríšou pravidelně knihovnu navštěvovala. Předali jsme certifikát a drobné dárky.
Od 1. dubna platí nová organizační struktura, která nepočítá s pevným
úvazkem řidiče a uklízečky. V knihovně od této doby pracuje 11 zaměstnanců na plný pracovní úvazek. Knihovně vypomáhá nově dobrovolnice.
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V květnu jsme založili semínkovnu, která se stala sedmdesátým místem
v České republice, kde je možno vyměňovat semínka a výpěstky chemicky
neošetřených rostlin.
24. května jsme otevřeli letní čítárnu v atriu knihovny.
1. června jsme obdrželi opět 3. Místo v celostátní soutěži dětských knihoven Kamarádka knihovna 2016.
4. října se uskutečnil Den otevřených dveří knihovny: prohlídka jindy nepřístupných prostor.
5. října proběhla beseda s ing. Petrem Mikotou o jeho knize Maršály,
rainsteiny a pardusy na Rokycansku.
18. října proběhla autogramiáda knihy Kateřiny Jirkové Naboso.
8. listopadu přijela firma Proman z Chrudimi nainstalovat 8 pojízdných
policových regálů dosahujících úctyhodné výšky tří metrů, které pojmou až
kilometr za sebou poskládaných knih různých formátů. Byly nainstalovány
v novém skladu Pod Kostelem 118.
23. listopadu proběhlo velké stěhování z přeplněné knihovny na náměstí. Z druhého patra této budovy bylo nutno snést 291 krabic naplněných
deseti tisíci svazky naučné literatury. Poté je vyložit a hlavně správně seřadit
v novém skladu.
14. prosince jsme připravili vernisáž výstavy ze školy v ulici Míru nazvanou Čím mě okouzlilo tohle zvíře.
2932 registrovaných čtenářů, 50 631 návštěvníků půjčoven, 2488 uživatelů
internetu

2018
Půjčujeme brýle, deštníky i plátěné tašky na odnos knih.
22. února byly vyhlášeny výsledky soutěže Rokycanský písmák na téma
620. výročí narození Jana Rokycany. Z necelých padesáti prací bylo oceněno
dvanáct. Hlavní porotkyní byla paní Jaroslava Ježková.
28. března předáváme poprvé čtenářské průkazy malým čtenářům 0+.
Děti a jejich rodiče obdrželi startovací balíček pro nácvik čtenářských dovedností a grafický list, jehož autorem je výtvarník pan Vladimír Líbal. Další
slavnostní předávání se uskutečnilo 3. října. Celkem jsme v prvním ročníku
projektu S knížkou do života přivítali 59 dětí.
18. dubna jsme veřejnosti slavnostně zpřístupnili nový sklad knih Pod
Kostelem.
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24. dubna přijela besedovat spisovatelka a knihovnice Zdeňka Ortová
z Velvar.
11. května byla knihovna zapojena do celostátního projektu Kniha
do vlaku. Na místním vlakovém nádraží byl instalován regál se 120 knížkami
pro milovníky cestování a četby.
22. května se rozběhly práce na zásadní opravě střechy napadené dřevomorkou.
25. května platí nová vnitřní směrnice o ochraně osobních dat čtenářů
i zaměstnanců.
4.–8. června jsme vystěhovali druhé patro budovy, kde se nacházelo dětské oddělení. Provizorní půjčovní místo pro děti vzniklo v přízemní rohové
místnosti budovy.
11. června započaly práce na čištění nástěnné fresky v chodbové části.
2. října nastalo slavnostní přestřižení pásky v opraveném dětském oddělení a sálku. Za účasti místostarostů města ing. T. Rady a Mgr. J. Šaška jsme
veřejnosti představili zrestaurovanou fresku, nové stropy a osvětlení, nový
výpůjční pult i podlahovou krytinu. Náklady činily 4.316 tis. Kč. Přímo
z rozpočtu knihovny šlo bezmála 390 tisíc Kč.
2. října byla zahájena výstava 100 českých knih, aneb knihovna slaví 100 let
republiky. Do konce roku bylo možno zhlédnout 101 kopií obálek českých
knih, které reprezentovaly jednotlivé roky. Obálky byly doplněny informací,
kde je daná kniha v knihovně k dispozici.
7. listopadu jsme uspořádali přednášku historika a spisovatele Tomáše
Makaje Ať žije republika, aneb rok 1918 na Rokycansku. Účast 44 návštěvníků.
1. prosince se uskutečnil 1. ročník kuchařské soutěže s příběhem Knihovnický rohlíček. Úkolem soutěžících bylo upéct vanilkové rohlíčky a donést
recept. Sešlo se 15 vzorků. Sdružení mozaika doneslo recept i rohlíčky v keramické podobě. Na prvním místě se ale umístily vanilkové rohlíčky babičky
Růženky, které donesla Julinka Černá z Bezděkova.
Knihovní fond 107 344, počet čtenářů 2 998, kulturní akce pro veřejnost
530

2019
Od 1. ledna byla rozšířena výpůjční doba knihovny o páteční dopoledne v hlavní půjčovně. Možnost půjčit si knížku v knihovně se vyšplhala
na 48 hodin čistého výpůjčního času týdně.
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V březnu prošly obnovou dvě sochy na fasádě budovy. Alegorie poznání
a řemesel z terakoty jsou z roku 1903, kdy se budova přestavovala.
27. března jsme zvolili Mistra četby. Stal se jím dlouholetý čtenář pan
Vítězslav Jakoubek s počtem výpůjček 1013. Malá slavnost byla spojena s již
třetím předáním průkazek nejmenším čtenářům v projektu S knížkou do života.
5. března zahájeny historicky první semináře Trénování paměti s certifikovanou trenérkou.
7. března představila novou knihu Podbrdské ženy regionální autorka
Jana Poncarová.
Od 12. května byla knihovna na další sociální síti – Instagram. Sleduje
nás zatím 332 uživatelů především z řad knihoven a čtenářů.
5. dubna navštívil knihovnu psychoterapeut Petr Štípek s přednáškami
Co děti potřebují aneb Jak zvládnout výchovu našich ratolestí a nezbláznit se
a Základy asertivní komunikace.
31. května jsme připravili přednášku 100 let knihovního zákona.
4. červen znamenal významné ocenění dětského oddělení v Národní
knihovně v Praze. Získali jsme poprvé 2. místo v celostátní soutěži dětských
knihoven Kamarádka knihovna.
21. června jsme navštívili obyvatele domu s pečovatelskou službou v rámci projektu Pátky na Hradební a připravili pořad nazvaný Na vodě s Otou
Pavlem. S deseti zúčastněnými jsme četli z knihy Zlatí úhoři a vzpomínali
na dovolené v minulosti.
27. června byl Romantický podvečer s violou Jana Řezníčka a klavírem
Eduarda Spáčila.
1. října jsme zahájili výstavu 2019-1989=30 let v knihovně. Jednalo se
o vzpomínkovou výstavu ze života knihovny s ohledem na výročí sametové
revoluce.
Knihovní fond 109 539, počet čtenářů 2 777, nových dokumentů 3 155

2020
Nastává rok plný změn a událostí poznamenaný řáděním onemocnění
covid-19. Knihovnu sužuje dlouhodobá nemocnost zaměstnanců.
30. ledna jsme rozdali průkazky do knihovny 160 prvňáčkům rokycanských škol. Zkušení Harcíři z Rokycan provedli jejich pasování na rytíře řádu
čtenářského.
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10. února proběhla instalace závěsného systému v průjezdu knihovny,
který jsme okamžitě využili pro výstavu Komenský v knihovně 2020.
20. února proběhlo autorské čtení paní Jany Poncarové z románu Eugenie.
26. února připomněla životní osudy a dílo Karla Čapka paní Kristina
Váňová, dlouholetá ředitelka památníku K. Čapka ve Strži u Dobříše.
2. března proběhla přednáška paní Věry Tydlitátové nazvaná Československo a Izrael. Diplomatické vztahy.
13. března byla knihovna pro veřejnost uzavřena. Na vině je onemocnění
covid-19.
Duben se nesl ve znamení šití roušek pro naše čtenáře. V ředitelně
knihovny byl umístěn šicí stroj, některé pracovnice stříhaly osvědčený tvar
roušky, ředitelka šila, zbytek knihovnic šil doma v rámci home officu.
27. dubna se knihovna opět otevřela pro své čtenáře. Knihy i prostory
byly dezinfikovány.
22. červen se zapsal do dějin knihovny spuštěním dokonalejšího knihovního systému.Po dlouhých patnácti letech jsme našli odvahu ke spuštění
moderního nekomerčního programu Koha, který pracuje v internetovém
prostředí. Pro zaměstnance znamenal přechod přes počáteční nespokojenost
a nutnost naučit se novým věcem také možnost vykonávat některé knihovnické práce odkudkoli, třeba z domova, což se nám v průběhu tohoto „covidového“ roku náramně hodilo. První knížka zpracovaná pomocí tohoto
programu se nazývala symbolicky Návrat domů. Cesty k moudrosti, životní
rovnováze a k sobě samé. Program ji přidělil přírůstkové číslo 1009890.
V červenci byla na novém závěsném systému v průjezdu knihovny nainstalována výstava starých svatebních fotografií z našeho regionu Když si náš
dědeček babičku bral.
11. září nás navštívila vzácná návštěva z přátelského města Greizu v Německu. Hostům se knihovna líbila, zejména dětské oddělení a semínkovna.
Připravili jsme pro ně záložkys informacemi o knihovně v německém jazyce.
23. září proběhla přednáška pro účastníky tréninků paměti Osobnosti
a jak na ně.
24. září se uskutečnila přednáška Uvnitř černobylské zóny s plzeňským
fotografem Milanem Říským.
8. října pokračovaly tréninky paměti s omezeným počtem účastníků
z důvodu šířící se epidemie onemocnění covid-19. Tentokrát s příznačným
názvem Zapomnětlivá knihovnice.
22. října byla knihovna opět uzavřena v důsledku protiepidemických
opatření.
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16.–20. listopadu byla vyměněna okna v přední části budovy směrem
do náměstí. Jednalo se o 14 dřevěných oken, která byla doplněna svislými
vnitřními žaluziemi. Cena projektu přesáhla 900 tisíc korun.
23. listopadu začalo fungovat výdejní okénko. Díky němu si mohli čtenáři vyzvedávat předem objednané knihy i když byla knihovna pro veřejnost
uzavřena.
11 zaměstnanců, knihovní fond 105 313 knih, počet čtenářů 2475, počet
výpůjček 111 971

2021
1. ledna jsme zpřístupnili nové webové stránky knihovny. Knihovna má
konečně svoji vlastní doménovou adresu rokyknih.cz. Logo knihovny – sova,
bylo u příležitosti stých narozenin knihovny redesignováno do jednodušší
podoby. Zavedli jsme on-line registraci čtenářů, do knihovny se mohli přihlásit i na dálku. Čtenářské poplatky je možno platit přes bankovní účet.
Nově je umožněn přístup do Národní digitální knihovny a čtení v knihách
nedostupných na trhu.
Od 18. ledna platil nejpřísnější stupeň epidemiologického ohrožení nemocí covid-19, knihovna půjčovala pouze bezkontaktně. Čtenáři se telefonicky
objednávali na určitý čas a knihovnice jim připravovaly balíčky knih na okno.
Od 15. února probíhaly krátké vstupy do vysílání Českého rozhlasu Plzeň
na téma akce Městské knihovny v Rokycanech: 15. 2. – výpůjční okénko,
24. 2. – služby, 8. 3. – trénování paměti, 16. 3. – semínkovna, 23. 3. – živý
vstup – on-line služby.
Od 22. února bylo možné půjčovat i vracet přes výdejní okénko bez
objednání. Zaměstnanci pracovali ve střídavých zkrácených směnách, aby se
nepotkávali.
V březnu jsme podepsali smlouvu s Národní knihovnou ČR a poté umožnili přístup našim čtenářům do Národní digitální knihovny – Díla nedostupná
na trhu. Nastala možnost čtení plnotextového dokumentu prostřednictvím
vzdáleného přístupu.
25. března proběhla historicky první on-line beseda v knihovně. Cestovatelka a spisovatelka Hana Hindráková připravila čtenářům vyprávění Můj
africký příběh.
Od 25. března do května probíhalo pravidelné testování zaměstnanců
na onemocnění covid-19 přímo v prostorách knihovny.
| 112

Roky knih, aneb Malé dějiny knihovny

Knihovna_Rokycany.indd 112

21.12.2021 12:58

V květnu byla vydána pohlednice knihovny zhotovená u příležitosti stého výročí knihovny.
12. června byl slavnostním dnem, kdy jsme důstojně oslavili sté výročí
moderních počátků naší knihovny. Po slavnostním zahájení zahájila koncert
skupina Prameny pod vedením pana ing. Petra Hlávky. V komponovaném
pořadu hudby, zpěvu a mluveného slova přiblížili historii knihovnictví v Rokycanech. Dále vystoupili hosté, vesměs čtenáři knihovny: Jiří Hlobil, básník
a dramaturg, Kateřina Jirková, básnířka a prozaička, Vladimír Líbal, výtvarník, karikaturista a performer, Jaroslav Šlejmar, básník a prozaik, Věra Tydlitátová, básnířka a malířka a Miroslav Tauš, hudebník a emeritní učitel hudby.
Pro tento den byla speciálně složena skladba Zdravice citující naši knihovnu.
Knihovnu přišel podpořit místostarosta města Rokycan, pan Mgr. Jan Šašek, který poděkoval všem zaměstnancům za skvělou práci, kterou odvádějí
pro rokycanské čtenáře. Po skončení pořadu byl slavnostně odhalen bibliobox nacházející se před budovou knihovny a pan místostarosta za asistence
ředitelky vhodil do této návratové schránky první knihu. Byla to kniha prof.
Bárty Největší objevy české egyptologie.
Odpoledne jsme přivítali 21 čtenářů 0+ a jejich rodiče. Den byl ukončen koncertem místní skupiny Prázdné lahve, což ocenili především mladí
návštěvníci.
Celý den děti malovaly na kamínky, měli jsme jich přichystáno symbolický počet:100.
Od 6. srpna probíhala renovace a výměna oken v celém zadním traktu
budovy. Opraveny jsou pavlače, historické praporce, které je podpírají, vrata
a dveře na dvůr i fasáda.
V pátek 17. září v deset hodin večer, se odehrál velkolepý ohňostroj
na střeše knihovny. Stalo se tak v rámci oslav Dne Rokycan.
29. září jsme se připojili k charitativní akci Český den proti rakovině.
Za prodej žlutých květů měsíčku lékařského jsme utržili 1710,- Kč.
14. října jsme byli pozváni do pražského Klementina na předávání cen
Městská knihovna roku. V soutěži Kamarádka knihovna jsme obhájili druhé
místo. Slavnostní akt se odehrál v Zrcadlové kapli Klementina za přítomnosti ministra kultury L. Zaorálka. Jedna z našich obsluhovaných knihoven
Mlečice získala také ocenění za komunitní práci.
14. října proběhl křest knihy Život je sladký z historie cukrářství na Plzeňsku.
26. října byl spuštěn ve zkušebním režimu automatizovaný regionální
systém Koha. Konečně má všech našich 57 obsluhovaných knihoven vlastní
Kalendárium 2011–2020. Na moderní vlně
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veřejně přístupný katalog na internetu. Některé se rozhodly využít příležitost
a začínají v tomto systému půjčovat, rezervovat, tisknout ...
16. listopadu se uskutečnil čtvrtý Den poezie s přednesem, četbou a hudbou regionálních umělců. Pan inženýr Petr Hlávka a jeho přátelé potěšili
v den narození básníka K. H. Máchy komponovaným pořadem.
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POST SCRIPTUM
Milí čtenáři, je dopsáno. Pokusili jsme sladit rozporuplná fakta a doplnit bílá
místa, vyzpovídat pamětníky a uzavřít stoletý most mezi minulostí a současností,
po kterém přešly generace nás knihovníků i čtenářů. Rokycanská knihovna si své
místo obhájila a obhájí i dalších sto let. Přála bych jí, aby zůstala vyhledávaným
a oblíbeným místem čtenářů, kteří by se tu začetli a chtěli zůstat.
Tak tedy vše nejlepší k narozeninám, knihovno!
10.11. 2021, Jana Aubrechtová, t.č. ředitelka

Post scriptum
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Krásné přání knihovně zaslal 12. června 2021 pan PhDr. Petros Cironis:
Vážená paní ředitelko,
díky za elegantní a důstojné pozvání oslav 100. výročí rokycanské knihovny 12. června 2021, kterého si knihovna výrazně zaslouží. Knihovny byly
vždycky zrcadlem, páteří, kulturní výše a kulturního života nejen města, ale
i celého okolí. Myslím, že si rokycanská knihovna prošla dobré i skromnější
časy, ať už to byla jako knihovna královského a svobodného a města Rokycan
nebo republikánská. Podléhala také vnějším okolnostem a tlakům.
Přesto odolala i díky aktivní činnosti intelektuálních vrstev města (profesorů, učitelů, studentů i dalších kulturních institucí). Samozřejmě i městských orgánů, bez jejichž pomoci by byla její činnost nemyslitelná.
Knihovně města Rokycan i jejím pracovníkům, na jejichž výši závisí i stupeň kvality služeb v tlaku současné „moderní doby“, přeji úspěšné pokračovat ve své činnosti a široký kontakt „kniha-občan“.
Ať kniha od Homéra po dnes je stále nejlepším přítelem člověka.
Bohužel ze zdravotních důvodů se nemohu zúčastnit této velmi výrazné
vaší slavnosti.
Petros Cironis – Πέτρος Τσιρώνης, ředitel Státního okresního archivu v Rokycanech v letech 1961–2003, historik a spisovatel (člen Unie
českých spisovatelů)
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NÁŠ DŮM
V samém centru města, v novorenesančním Rokycanově domě osvěty
je umístěna naše knihovna. Byl to jeden z prvních dvoupatrových domů
v Rokycanech. Vznikl na místě, kde byly koncem 18. století původně domy
dva, a to č. 83, které vlastnil v roce 1788 Jan Margazin a č. 84 r. 1799 Tomáš
Lehner. V polovině 19. století už tu byl dům jeden dvoupatrový.107
V roce 1857 dům vlastnila Josefa Urválková s rodinou. Měli obchod
s koloniálním zbožím. Podle sčítacího archu zde její rodina chovala 2 kobyly, 6 krav a 2 dobytky vepřové.108 Původně byl dům jednoduchý, upraven
ve stylu novorenesance. To už patřil městské spořitelně, která jej koupila
25. 9. 1894 od Arnoštky van der Aue za 20 tisíc zlatých.109 V roce 1910 městská rada schválila, aby ve II. poschodí domu byla umístěna obecní knihovna
a čítárna, která do té doby sídlila v místní sokolovně. Od té doby knihovna
dům neopustila, pouze v letech 1992–1994, kdy se budova rekonstruovala,
byla jednotlivá oddělení umístěna v náhradních prostorách po městě. Vhodné umístění knihovny ve středu města bylo ohroženo už v roce 1927. Tehdy
žádala spořitelna, aby čítárna i knihovna byla odstěhována z důvodů bezpečnostních. Vadil přílišný pohyb osob po budově.
Podle sčítání obyvatel z roku 1921 byly v domě i tři byty. V bytě č. 1
bydlela Viktorie Skalová, posluhovačka v knihovně, v bytě č. 2 Alois Lehner
s dcerou Růženou, který byl sluhou Spořitelny města Rokycan. Byt č. 3 obýval František Cedl s rodinou, toho času železniční zřízenec.110
Velkorysým rozhodnutím Výboru Obecní spořitelny ze dne 3. 3.1930,
a to u příležitosti osmdesátých narozenin prezidenta Masaryka, bylo darovat
dům č. 83 kulturním účelům: čítárně, obecní knihovně (I. patro), veliké
muzejní knihovně (II. patro) i městskému archivu (přízemí), který v budově
Náš dům
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radnice neměl vhodné místnosti. Stalo se tak roku 1934. V I. patře vlevo
od schodiště ve dvou světlých, veselých místnostech směrem do náměstí je
čítárna, otevřená každodenně. V témže poschodí vpravo je ve třech prostranných místnostech vlastní knihovna. Dlužno říci, že podobné uspořádání
s menšími obměnami vydrželo až do roku 1992, než proběhla kompletní
rekonstrukce budovy.
Od roku 1947 se budova nazývá Rokycanův dům osvěty. 15. května zadala rada MNV v Rokycanech opravu osvětového domu, kde byla knihovna, architektu V. Včalovi. Na základě návrhu osvětové a kulturní komise se
rada usnesla pojmenovat tento kulturní dům Rokycanův dům osvěty. V jeho
vestibulu byla umístěna kamenná deska s nápisem, že dům věnovala městu městská spořitelna a že byl opraven a přejmenován v r. 1947 v rámci
oslav 550. narozenin mistra Jana Rokycany.111 Deska nese dataci LP 15. 6.
1947, zhotovil V. Kural Rokycany. Nad touto deskou je umístěna plaketa
s portrétem Jana Rokycany od akademického sochaře Václava Koukolíčka
(1900–1967).
Na dvoře knihovny, v zadním traktu, kde se dnes nalézá kryté jeviště Komorní scény, stál v pravém rohu malý domek pro správce osvětového domu.
Správkyní domu a zároveň knihovnicí byla v padesátých letech dvacátého
století paní Anna Brožová. Domek měl předsíňku a dvě menší místnosti, každou s jedním oknem. Celá zadní část domku byla doslova přilepena na zděnou stěnu oddělující pozemek knihovny od sousedního domu. Bydlení
v něm bylo tmavé, vlhké a též zřejmě studené. Domek sloužil jako skladiště
sousedního kulturního střediska a v roce 1998 byl zbořen.
Tristní situaci budovy počátkem roku 1990 popisuje také tehdejší ředitelka Pavla Suchá: „Střechou, která byla již několikrát opravována do budovy
zatéká, okapy zkorodované. V 1. a 2. poschodí jsou vlivem zatékání poškozeny
stropy, stěny i klenby. Na půdě je poškozena boční štítová stěna, levý roh budovy
směrem na náměstí projevuje trhání v boční stěně. Ve 2. poschodí je vychýlené
zábradlí na pavlači a nad ní prolomená střecha.“
K celkové rekonstrukci budovy v období dochází v letech 1992–1994.
15. dubna 1994 nastává slavnostnímu otevření nové knihovny, které provází
nadšení zaměstnanců. Na takový komfort, který v té době knihovna nabídla,
nebyli zvyklí. Budova je celá naše. V přízemí je oddělení pro dospělé čtenáře,
v I. patře studovna, metodické oddělení, ředitelna a sklad knih. Ve II. patře je
dětské oddělení, sálek pro kulturní účely a opět sklady a kancelář. Na půdě je
umístěna nová plynová kotelna a strojovna malého nákladního výtahu, který
obsluhuje jednotlivá podlaží.
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Dominantou vnitřních prostor je nástěnná freska ve druhém patře budovy znázorňující alegorický výjev z českých dějin v nadživotní velikosti. Roku
1895 ji údajně vytvořil Karel Vítězslav Mašek, malíř pokojů a divadelních
dekorací. Freska byla odborně vyčištěna v roce 2018 v souvislosti s výměnou
trámů napadených dřevomorkou.
Ke knihovně patří také dvě sochy na fasádě budovy. Sochy – alegorie
poznání a řemesel z pálené hlíny – terakoty, jsou z roku 1903, kdy se budova
přestavovala a došlo i na úpravu fasády. Postavy v tógách jsou alegoriemi.
Figura vědy – poznání je na levé straně fasády, ve své ruce drží knihu a u nohou má znázorněný globus. Socha na pravé straně fasády je práce, řemeslo
a drží oběma rukama palici jako symbol černého řemesla. Naposledy se sochy dočkaly zásahu odborníků v roce 2019 při opravě střechy. Restaurátoři je
očistili, vytmelili povrchové praskliny, ošetřili povrch a dali mu patinu a také
upravili oplechování atiky tak, aby se k podstavcům soch a jejich uchycení
nedostávala voda. Práce se odehrávali na atice budovy, i když se původně
počítalo s tím, že bude možné skulptury sejmout a restaurovat je v ateliéru.
Ukázalo se ale, že způsob jejich osazení a upevnění nedovolí jejich sejmutí.
Oprava soch vyšla na 272 tisíc korun.
Poslední rekonstrukce proběhla na podzim roku 2021. Došlo k opravě
zadního traktu budovy. Byla zrestaurována vnitřní část oken, vnější křídla
špaletových oken jsou nová. Pavlače byly nově vydlážděny, praporce, které
je podpírají, byly odborně zpevněny a vyčištěny. Omítka byla nově natřena.

Náš dům
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JMENNÝ REJSTŘÍK
ZAMĚSTNANCŮ
Tradiční součástí různých almanachů bývá přehled absolventů nebo pracovníků. V historii knihovny se vystřídaly především generace knihovnic, jejich abecední seznam tvoří závěrečnou část této publikace. Jejich roli a práci
je také tato publikace připsána.

Ředitelé a vedoucí knihovny
posledních sta let
Aubrechtová Jana
Pelikánová Anna
Sedlák Josef
Suchá Pavla
Vaněk Josef
Vaňková Růžena
Vyčichlo Jaroslav
Vyčichlová Ludmila

1. 7. 2016 - dosud
1960 – 11. 3. 1985
1904 – 4. 5. 1948
1. 4. 1990 – 31. 12. 1993
1948–1952
1952–1960
11. 3. 1985 – 28. 2. 1990
1. 1. 1994 – 18. 3. 2016
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Zaměstnanci knihovny posledních
sta let
Aubrechtová Hana
Aubrechtová Jana
Beštová Aloisie
Brožová Anna
Bouda René
Čadová Ludmila
Čadová Jiřina
Čermáková Martina
Černá Jiřina
Dimitrovová Emilie
Djubašáková Božena
Dřímalová Vilma
Dvořáková Hana
Faitová Miloslava
Frühaufová Jana
Hejrovská Ema
Hofman Petr
Hošková Helena
Houšková Marie
Hrbková Jitka
Chržová Eva
Horská Kateřina
Jonáš Pavel
Kaloušová Jiřina
Karlová Veronika
Klotzová Jana
Kosová, Jana
Kofroňová Božena
Krocová Zdeňka
Kyselá Jarmila
Majerová Tereza
Menclová Vratislava
Morová Ivana
Morová Sabina
| 122

knihovnice
metodička, ředitelka
uklízečka
knihovnice,domovnice
knihovník
knihovnice
knihovnice
knihovnice
knihovnice
knihovnice
uklízečka
knihovnice
účetní
metodička
knihovnice
účetní
účetní
knihovnice
uklízečka
knihovnice
účetní
dobrovolnice
správce sítě
knihovnice
knihovnice
knihovnice
účetní
knihovnice
knihovnice
knihovnice
knihovnice
knihovnice
knihovnice
metodička

2. 1. 2005 – 31. 12. 2007
1. 8. 1988 – dosud
21. 11. 1978 – 31. 12. 1986
1946–1959
1. 7. 1989 – 29. 2. 1992
1. 9. 1981 – 30. 6. 2016
31. 12. 1959 – 3. 1. 1977
1. 3. 1998 – 31. 5. 2008
3. 1. 1983 – 1984
15. 1. 1980 – 31. 12. 1981
10. 10. 1991 – 29. 2. 1996
2. 5. 1967 – 12 .3. 1973
1. 9. 1990 – 30. 4. 1996
1. 8. 1984 – 30. 4. 1992
6. 3. 1991 – dosud
1953–1957
1. 6. 2017 – dosud
15. 8. 1979 – 31. 1. 1990
1. 1. 1987 – 31. 12. 1989
15. 7. 1992 – 31. 12. 1993
1. 4. 1996 – 31. 5. 2017
18. 10. 2017 – dosud
1997 – dosud
3. 1. 1960 – 8. 7. 1978
1. 1. 2015 – 6. 3. 2018
1. 5. 1990 – 11. 12. 2000
1. 9. 1984 – 31. 8. 1993
1. 7. 1978 – 31. 3. 1981
2. 9. 2009 – dosud
1. 4. 2002 – dosud
1. 8. 2018 – dosud
1. 9. 1980 – 31. 12. 2014
14. 3. 2018 – dosud
15. 9. 2016 – dosud
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Padevětová Stanislava
uklízečka
1. 3. 1996 – 31. 3.2017
Palková Dagmar (Kratochvílová) knihovnice
16. 8. 1976 – dosud
Pelikánová Anna (Schweinerová) ředitelka
1. 9. 1952 – 11. 3. 1985
Plundrichová Zdeňka (Telenská) knihovnice
1. 7. 1998 – 31. 5. 2018
Polívková Ivana
knihovnice
1. 4. 2008 – dosud
Pospíšilová Jitka
pomocná knihovnice
1. 11. 1990 – 31. 12. 1991
Radová Anna
pomocná knihovnice
? – 1973
Roztočilová Olga (Hofreitrová) pomocná knihovnice
1922 – 4. 5. 1948
Rýdlová Marie
pomocná knihovnice
10. 1. 1992 – 31. 7. 1993
Říhová Anna
knihovnice
1. 1. 2019 – 30. 11. 2021
Sedlák Josef
správce knihovny, městský účetní 1904 – 4. 5. 1948
Sochorová Jaroslava
knihovnice
1. 8. 1989 – 31. 12. 1997
Spoustová Eva
knihovnice
1. 10. 2001 – 31. 8. 2009
Suchá Pavla
ředitelka
1. 4. 1990 – 31. 12. 1993
Štruncová Anna
knihovnice
20. 1. 1972 – 31. 8. 1988
Téra Jiří
řidič
1. 9. 1990 – 11. 9. 2017
Vainar Václav
ekonom
1. 4. 1982 – 1. 9. 1984
Vaněk Josef
ředitel
1948–1952
Vaňková Růžena
ředitelka
1948–1960
Vavroušková, Alice
účetní
1. 1. 1969 – 31. 5. 1981
Velkoborská Věra
knihovnice
2. 5. 1979 – 31. 12. 1980
Veverková Květa
knihovnice
5. 1. 1976 – 15. 1. 1980
Vitáčková Anna
knihovnice
1. 11. 1990 – 31. 12. 2016
Vitnerová Ivana (Andělová)
knihovnice
15. 8. 1964 – 31. 1. 1997
Vlčková Alena
knihovnice
1. 4. 2021 – dosud
Vyčichlo Jaroslav
ředitel
11. 3. 1985 – 28. 2. 1990
Vyčichlová Ludmila
ředitelka
1. 11. 1979 – 18. 3. 2016
Vyskočilová, Ema
knihovnice
1952 – 1. 3. 1955
Weinfurterová Marta
knihovnice
1. 9. 1965 – 31. 12. 1968
Žaloudková Jiřina (Tomanová) knihovnice
16. 3. 1998 – 30. 6. 2016
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Seznam knihovníků střediskových
knihoven
Dušková Alena
Fotrová Dagmar
Frýdová Eva
Hnátová Anna
Hudcová Jarmila
Humlová Jarmila
Kováříková Eva
Kratochvíl František
Kratochvílová Alena
Krtilová Helena
Maixnerová Jana
Nováková Hana
Norková Eva
Prokopcová Jarmila
Švábová Eva

Strašice
Mirošov
Zbiroh
Strašice
Mirošov
Zbiroh
Zbiroh
Radnice
Radnice
Hrádek
Stupno
Holoubkov
Mirošov
Zbiroh
Mirošov

1. 6. 1990 – 31. 12. 1993
15. 8. 1974 – 31. 5. 1983
4. 8. 1969 – 31. 12. 1982
1. 1. 1988 – 30. 6. 1990
1. 1. 1980 – 12. 9. 1981
1. 11. 1983 – 31. 12. 1991
1. 8. 1968 – 1. 8. 1969
1. 4. 1985 – 31. 10. 1988
1. 9. 1975 – 30. 6. 1993
1. 9. 1990 – 31. 3. 1992
1. 12.1979 – 31. 3.1993
1. 2. 1990 – 31. 12. 1993
1. 8. 1983 – 30. 11. 1984
11. 6. 1990 – 31. 12. 1991
14. 1. 1985 – 31. 3. 1993

Názvy knihovny dle razítek
v dochovaných knihách
Veřejná lidová knihovna v Rokycanech
Obecní knihovna Rokycany 		
Obecní knihovna a čítárna v Rokycanech
Veřejná knihovna obecní 		
Lidová městská knihovna Rokycany
Okresní lidová knihovna 		
Okresní knihovna 		
Městská knihovna Rokycany 		
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1861–1899
1899–1921
1921–1936
1936–1947
1947–1948
1948–1969
1969–1993
1994 – dosud
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SEZNAM PRAMENŮ
A LITERATURY
Prameny archivní
Městská knihovna Rokycany, A 02 (Vyskočilová, Ema: Zápisky 1952–1958),
nestr.
Městská knihovna Rokycany, A 02 (Hofman, Karel: 160 let veřejné knihovny
v Rokycanech), 48 s.
Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech. Pobočka Západočeského muzea
v Plzni, 018660/1 (Budova čp.83/I na náměstí, 1899), pohlednice.
Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech. Pobočka Západočeského muzea
v Plzni, 020233 (Památník Rudé armády na náměstí, 1961), fotografie.
Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech. Pobočka Západočeského muzea
v Plzni, 052606 (Náměstí Rudé armády v Rokycanech. Autor: Kašpar Josef,
1978), obraz.
Státní okresní archiv Rokycany, č. fondu 186. (Čtenářsko-zábavný spolek
Hálek Rokycany. Spisy: sloučení knihovny spolku s knihovnou obecní), nestr.
Státní okresní archiv Rokycany, č. fondu 1316. (Městská knihovna Rokycany
1994–2007), nestr.
Státní okresní archiv Rokycany, č. fondu 998. (Obecní knihovna Rokycany.
1922–1923 – evidence výpůjček, zápisy ze schůzí knihovní rady 1921–1930),
nestr.
Státní okresní archiv Rokycany, č. fondu 278. (Okresní knihovna Rokycany.
Okresní lidová knihovna Rokycany. Spisy ředitele 1955–1990), nestr.
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Prameny vydané
Cejpek, Jiří. Dějiny knihoven a knihovnictví. Praha: Univerzita Karlova
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Městská knihovna Rokycany, STR 02 (Hofman, Karel: 160 let veřejné
knihovny v Rokycanech), 2001, s. 1.
Žďár: Politický týdenník pro okres Rokycanský, Zbirožský, Hořovický, Blovický, Kralovický. Rokycany: Karel Horký, 1935–1937.
23. 2. 1940, 39 (8).s.2. Dostupné také z: https://ndk.cz/periodical/
uuid:25092180-61e6-11dc-b7ed-000d606f5dc6
Městská knihovna Rokycany, STR 02 (Hofman, Karel: 160 let veřejné
knihovny v Rokycanech), 2001, s. 2.
Politický spolek Lípa Slovanská, vznikl v r. 1848 v Praze, ale měl
mnoho poboček i v jiných českých městech. Vznikl na obranu
a podporu českého jazyka.
Kronika měšťanské besedy. Rokycany: 1861–1863. Nestr. Dostupné
také z: https://www.portafontium.eu/iipimage/30760255/soap-ro_00196_mestanska-beseda-rokycany-1861-1863_0010
Srb, Adolf. Královské svobodné město Rokycany. V Praze: Nákladem
Městské rady v Rokycanech, 1896, s. 15.
Městská knihovna Rokycany, STR 02 (Hofman, Karel: 160 let veřejné
knihovny v Rokycanech), 2001, s. 4.
Žďár: Politický týdenník pro okresy Rokycanský, Zbirožský, Hořovický, Blovický, Kralovický. Rokycany: Karel Horký, 1905–1937.
31. 10. 1903, 2(25). s. 3. ISSN 1801-3287. Dostupné také z:
https://ndk.cz/periodical/uuid:25092180-61e6-11dc-b7ed-000d606f5dc6
Městská knihovna Rokycany, STR 02 (Hofman, Karel: 160 let veřejné
knihovny v Rokycanech), 2001, s. 5.
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Tamtéž, 16. 2. 1907, 6 (7). s. 2.
Žďár: Politický týdenník pro okresy Rokycanský, Zbirožský, Hořovický,
Blovický, Kralovický. Rokycany: Karel Horký, 17. 12. 1910, 9 (51).
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uuid:25092180-61e6-11dc-b7ed-000d606f5dc6
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ISSN 1802-6893.
Žďár: Politický týdenník pro okresy Rokycanský, Zbirožský, Hořovický,
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s. 3. ISSN 1801-3287. Dostupné také z: https://ndk.cz/periodical/
uuid:25092180-61e6-11dc-b7ed-000d606f5dc6
Státní okresní archiv Rokycany, (Zápisy ze schůzí knihovní rady,
1921–1930), nestr.
Žďár: Politický týdenník pro okresy Rokycanský, Zbirožský, Hořovický,
Blovický, Kralovický. Rokycany: Karel Horký, 22. 10. 1921, 20 (42).
s. 3. ISSN 1801-3287. Dostupné také z: https://ndk.cz/periodical/
uuid:25092180-61e6-11dc-b7ed-000d606f5dc6
Státní okresní archiv Rokycany, (Zápisy ze schůzí knihovní rady,
1921–1930), nestr.
Tamtéž.
Státní okresní archiv Rokycany, (Zápisy ze schůzí knihovní rady,
1921–1930), nestr.
Státní okresní archiv Rokycany, (Seznam čtenářů obecní knihovny),
nestr.
Státní okresní archiv Rokycany, (Zápisy ze schůzí knihovní rady,
1921–1930), nestr.
Kronika města Rokycany. Díl 4., 1919–1937, s. 83. Dostupné
také z:https://www.portafontium.eu/iipimage/30760009/soap-ro_00013_mesto-rokycany-1919-1937_0010
Žďár: Politický týdenník pro okresy Rokycanský, Zbirožský, Hořovický, Blovický, Kralovický. Rokycany, 8. 10. 1927, 26 (40). s. 1.
ISSN 1801-3287. Dostupné z: https://ndk.cz/periodical/uuid:25092180-61e6-11dc-b7ed-000d606f5dc6
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otisk z Jubilejní výroční zprávy Městské spořitelny v Rokycanech. Rokycany: Okrašlovací spolek, 1935, s. 11.
Nová doba: Orgán lidu pracujícího, 20. 2. 1930, 36 (50).
s. 3. ISSN 1804-3852. Dostupné z: https://ndk.cz/view/
uuid:64bd4b70-ad24-11e0-b805-000d606f5dc6?page=uuid:255af1f0-0a1c-11e9-bc37-005056827e51
Státní okresní archiv Rokycany, (Zápisy ze schůzí knihovní rady
1921–1930), nestr.
Žďár: Politický týdenník pro okresy Rokycanský, Zbirožský, Hořovický,
Blovický, Kralovický. Rokycany: Karel Horký, 28. 10. 1931, 30 (42).
s. 3. ISSN 1801-3287. Dostupné také z: https://ndk.cz/periodical/
uuid:25092180-61e6-11dc-b7ed-000d606f5dc6
Státní okresní archiv Rokycany, (Zprávy o knihovnách 1929–1942),
nestr.
Kronika města Rokycany. Díl 4., 1919–1937, s. 155. Dostupné
také z: https://www.portafontium.eu/iipimage/30760009/soap-ro_00013_mesto-rokycany-1919-1937_0010
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Blovický, Kralovický. Rokycany: Karel Horký, 25. 5. 1934, 33 (21).
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uuid:25092180-61e6-11dc-b7ed-000d606f5dc6
Žďár: Politický týdeník pro okresy Rokycanský, Zbirožský, Hořovický,
Blovický, Kralovický. Rokycany: Karel Horký, 1905–1937. 8. 3. 1935,
34(10). s. [1]. ISSN 1801-3287. Dostupné také z: https://ndk.cz/
periodical/uuid:25092180-61e6-11dc-b7ed-000d606f5dc6
Tamtéž, 18. 6. 1937, 36 (24). s. 3.
Kronika města Rokycany. Díl 5., 1938–1947, s. 28. Dostupné také z:
https://www.portafontium.eu/chronicle/soap-ro/00231-mesto-rokycany-1938-1947
Žďár: Politický týdenník pro okresy Rokycanský, Zbirožský, Hořovický, Blovický, Kralovický. Rokycany: Karel Horký, 1905–1937.
24. 11. 1939, 38 (46). s.2. ISSN 1801-3287. Dostupné také
z: https://ndk.cz/periodical/uuid:25092180-61e6-11dc-b7ed-000d606f5dc6
Tamtéž, 9. 2. 1940, 39 (6). s.2.
Tamtéž.
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Kronika města Rokycany, Díl 5., 1938–1947, s. 67. Dostupné také z:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760267/soap-ro_00231_
mesto-rokycany-1938-1947_0010
Žďár: Politický týdenník pro okresy Rokycanský, Zbirožský, Hořovický, Blovický, Kralovický. Rokycany: Karel Horký, 1905–1937.
26. 9. 1941, 40 (39). s.3. ISSN 1801-3287. Dostupné také z:
https://ndk.cz/periodical/uuid:25092180-61e6-11dc-b7ed-000d606f5dc6
Kubíček, Jaromír. Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích.
Vydání první. Brno: Moravská zemská knihovna, 2019. 328 s. ISBN
978-80-7051-250-0
Svobodný směr: Deník Československé strany národně socialistické.
Plzeň: Československá strana národně socialistická. 5. 6. 1947, 3
(130). s. 4. ISSN 1805-1650. Dostupné také z: https://ndk.cz/periodical/uuid:6c95bd2c-1c75-409a-a008-5aa0ec09f358
Městská knihovna Rokycany, A 02 (Vyskočilová, Ema: Zápisky
1952–1958), nestr.
Kronika města Rokycany. Díl 6. 1948–1951. s. 18. Dostupné také z:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760268/soap-ro_00231_
mesto-rokycany-1948-1951_0010
Kronika města Rokycany, Díl 7. 1951–1954. s. 18. Dostupné také z:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760269/soap-ro_00231_
mesto-rokycany-1951-1954_0010
Kronika města Rokycany, Díl 6. 1948–1951. s. 103. Dostupné také z:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760268/soap-ro_00231_
mesto-rokycany-1948-1951_0010
Tamtéž, s. 111.
Kronika města Rokycany, Díl 7. 1951–1954. s. 18. Dostupné také z:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760269/soap-ro_00231_
mesto-rokycany-1951-1954_0010
V r. 1952 nastoupila do Okresní knihovny v Rokycanech jako
knihovnice. V letech 1960–1985 byla ředitelkou Okresní knihovny
v Rokycanech
Městská knihovna Rokycany, A 02 (Vyskočilová, Ema: Zápisky
1952–1958), nestr.
Tamtéž.
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Kronika města Rokycany. Díl 8.1954–1957, s.19. Dostupné také z:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760270/soap-ro_00231_
mesto-rokycany-1954-1957_0010
Čtenář: Měsíčník pro práci s knihou. 03. 1954, s.73. ISSN
0011-2321. Dostupné také z: https://ndk.cz/view/uuid:df57cec0-c9ee-11e3-b110-005056827e51?page=uuid:c2407580-c9fd-11e3-94ef-5ef3fc9ae867
Městská knihovna Rokycany, A 02 (Vyskočilová, Ema: Zápisky
1952–1958), nestr.
Městská knihovna Rokycany, A 02 (Schweinerová, Anna: Zápisky
1952–1958), nestr.
Tamtéž.
Krajské oblastní divadlo Plzeň. Název divadla v letech 1949–1955,
dnešní Divadlo J.K. Tyla Plzeň.
Čtenář: Měsíčník pro práci s knihou. 06. 1955, s. 181.
ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://ndk.cz/view/
uuid:3df7c800-cce6-11e3-85ae-001018b5eb5c?page=uuid:25e74250-cd99-11e3-85ae-001018b5eb5c
Městská knihovna Rokycany, A 02 (Pozvánka v archivu knihovny).
Tamtéž.
Městská knihovna Rokycany, A 02 (Činnost OLK 1956), nestr.
Kronika města Rokycany. Díl 8., 1954–1957. s. 118. Dostupné
také z: https://www.portafontium.eu/iipimage/30760270/soap-ro_00231_mesto-rokycany-1954-1957_0010
Městská knihovna Rokycany, A 02 (Schweinerová, Anna: Zápisky
1952–1958), nestr.
Tamtéž.
Městská knihovna Rokycany, A02 (Schweinerová, Anna: Zápisky
1952–1958), nestr.
Kronika města Rokycany, Díl 9., 1957–1962, s. 51. Dostupné také z:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760271/soap-ro_00231_
mesto-rokycany-1957-1962_0010
Kulturní přehledy na měsíc listopad. Rokycany: MNV, 1959, s. 15.
Kulturní přehledy na měsíc červenec. Rokycany: MNV, 1960, s. 8.
Kronika města Rokycany. Díl 9. 1957–1962, s. 195–6. Dostupné
také z: https://www.portafontium.eu/iipimage/30760271/soap-ro_00231_mesto-rokycany-1957-1962_0010
Tamtéž, s. 289.
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84

Tamtéž, s. 288.
Kulturní přehledy na měsíc září. Rokycany: MNV, 1963, s.11–12.
Kronika města Rokycany. Díl 10.1962–1965, s. 59–60. Dostupné
také z: https://www.portafontium.eu/iipimage/30760272/soap-ro_00231_mesto-rokycany-1962-1965_0010
Kulturní přehledy na měsíc březen. Rokycany: MNV, 1964, s.17–19.
V Rokycanech bylo vysílání rozhlasem po drátě zahájeno
14. 12. 1962. Z počátku se vysílalo pouze v pátek v podvečer, od
roku 1964 třikrát v týdnu. Relace, které měly být zveřejněny bylo
nutno dodat v písemné formě na odbor školství a kultury MěNV.
Kulturní přehledy na měsíc duben. Rokycany: MNV, 1966, s. 7.
Kronika města Rokycany. Díl 10. 1962–1965, s. 143–144. Dostupné
také z: https://www.portafontium.eu/iipimage/30760272/soap-ro_00231_mesto-rokycany-1962-1965_0010
Kronika města Rokycany. Díl 11. 1965–1968, s. 58–59. Dostupné
také z: https://www.portafontium.eu/iipimage/30760273/soap-ro_00231_mesto-rokycany-1965-1968_0010
Tamtéž, s. 204–205.
Kronika města Rokycany. Díl 11. 1965–1968, s. 384–385. Dostupné
také z: https://www.portafontium.eu/iipimage/30760273/soap-ro_00231_mesto-rokycany-1965-1968_0010
Zpravodaj Okresního osvětového sboru a Okresní lidové knihovny v Rokycanech. Leden 1969, zvláštní číslo, s. 5.
Městská knihovna Rokycany, STR 02 (Hofman, Karel: 160 let veřejné
knihovny v Rokycanech), s. 23.
Do knihovnické profese nastoupil v rodné obci Radnice jako střediskový knihovník v r. 1965. Po maturitě na střední knihovnické škole
v r. 1975 se stal metodikem a v r. 1985 ředitelem Okresní knihovny
v Rokycanech. Dálkově vystudoval vědecké informace a knihovnictví
na FF UK, v r. 1987 složil rigorozní zkoušku. Od 1. 3. 1990 zastával
funkci ředitele Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.
Kronika města Rokycany. Díl 14. 1976–1977, s. 60. Dostupné také z:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760276/soap-ro_00231_
mesto-rokycany-1976-1977_0010
Kronika města Rokycany. Díl 15. 1978–1981, s. 48–49. Dostupné
také z: https://www.portafontium.eu/iipimage/30760277/soap-ro_00231_mesto-rokycany-1978-1981_0010
Tamtéž, s. 170–171.
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Městská knihovna Rokycany, A 02 (Kronika BSP, 1978), nestr.
Vyčichlo, Jaroslav: K rozvoji knihovnictví v období 8. pětiletky v okrese
Rokycany. Národní aktiv knihoven jednotné soustavy ČSR k realizaci
závěrů XVII. Sjezdu KSČ. Praha: SK ČSR, 1987, s. 108–112.
Kronika města Rokycany. Díl 15. 1978–1981, str. 170. Dostupné
také z: https://www.portafontium.eu/iipimage/30760277/soap-ro_00231_mesto-rokycany-1978-1981_0010
Zpravodaj města Rokycan. Rokycany: Městské kulturní středisko,
1981, č. 3, s. 18–19.
Městská knihovna Rokycany. A 02 (Kronika BSP, 1980), nestr.
Městská knihovna Rokycany, A 02 (Plán práce 1983, 4. ledna 1983),
nestr.
Knihovna Okresní prokuratury v Rokycanech vykázala ke dni
31. 12. 1987 604 svazků, 8 čtenářů a 1 pracovníka knihovny.
Knihovna Okresního soudu v Rokycanech vykázala 1357 svazků, 26
čtenářů, 80 výpůjček (r. 1987), přepočtený počet pracovníků 0,2.
Městská knihovna Rokycany, A 02 (Plán práce – 1984. 6. ledna
1984), nestr.
Zpravodaj města Rokycan. Rokycany: Sdružený klub pracujících
ROH Rokycany, 1985, č.9, s. 18.
Diafon bylo zařízení sloužící k promítání diapozitivů (fotografických
snímků) s možností reprodukce mluveného slova. Od 60. do 90. let
20. století byly pořádány festivaly, na kterých se tyto snímky promítaly.
Městská knihovna Rokycany, A 02 (Průzkum činnosti veřejných
knihoven okresu Rokycany 1987), s. 1.
SOkA Rokycany, 403/8 (Technická zpráva – Statické posouzení stávajícího stavu, ONV Rokycany, Kultura, Okresní knihovna – stavba nové
knihovny IV. 1980–1990), volné listy.
Narozena v Rokycanech. Po gymnáziu v Rokycanech získala vzdělání v oboru na Střední knihovnické škole v Praze, Na Vítězné pláni
(1976–1982). V letech 1984–1988 pracovala ve Státní vědecké
knihovně v Plzni jako knihovnice v bibliografickém odd. V roce
1988 nastoupila do Okresní knihovny v Rokycanech, jako knihovnice a pokladní. V letech 1992–2016 pracuje jako vedoucí regionálního oddělení a metodička, zaměřuje se především na aktivity spojené s pomocí nejmenším knihovnám regionu Rokycany. V letech
1986–1997 pracovala také jako dobrovolná knihovnice v Místní
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knihovně ve Volduchách. Od roku 1992 je členkou SKIP. Od roku
2016 je ředitelkou Městské knihovny Rokycany.
SOkA Rokycany, 403/8 (Technická zpráva – Statické posouzení stávajícího stavu, ONV Rokycany, Kultura, Okresní knihovna – stavba nové
knihovny IV. 1980–1990), volné listy.
Hlas Rokycanska. Rokycany: 1990, č. 2, s. 1.
Kronika města Rokycany. Díl 24. 1990, s. 223–225. Dostupné také z:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760286/soap-ro_00231_
mesto-rokycany-1990_0010
Narozena v Kralovicích. V roce 1967 ukončila studium knihovnictví na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 1958–1960 působila
jako ředitelka Okresní knihovny v Plasích, poté přešla do Krajské
knihovny v Plzni, nejprve jako metodička, pak vedoucí metodického
oddělení, hlavní knihovnice a zástupkyně ředitele. V této době pracovala v různých odborných funkcích. Na ustavujícím sjezdu svazu
knihovníků v roce 1968 byla zvolena do jeho předsednictva. Roku
1970 musela z politických důvodů odejít z funkce a pracovala jako
řadová knihovnice v oddělení doplňování fondů se zákazem stýkat
se s kolegy v kraji a bez možnosti publikovat. V období 1990–1994
byla ředitelkou Městské knihovny Rokycany.
Rokycanské přehledy. Rokycany: Dům kultury, 1991, č. 10, s. 7.
Narozena v Rokycanech. Studovala Střední průmyslovou školu
strojní v Plzni (1967–1971), pracovala v závodech Škoda Plzeň
jako normovačka (1971–1979). V letech 1979–1991 pracovala ve
Střediskové knihovně v Radnicích, vystudovala Střední knihovnickou školu-konzultační středisko v Plzni, studium SKŠ ukončila
v roce 1983. V letech 1992–1994 pracovala jako metodička, v letech
1994–2016 je ředitelkou Městské knihovny Rokycany.
Rokycansko: týdeník. Rokycany: 10. 12. 2002, s. 2. ISSN 25710028.
Rokycanský deník. Rokycany: 6. 10. 2004, 13 (233), s. 9. ISSN
1210-7352.
Tamtéž, 18. 12. 2004, 13 (294), s. 11.
Hofman, Karel. Staré rokycanské domy. I. Rokycany: Městská knihovna Rokycany, 2000. s. 42.
Cedule oznamovací k popsání obyvatelstva a nejpotřebnějších zvířat
domácích pro užitek chovaných dle toho, kolik obojího bylo dne
31. října 1857. Census 1857 Rokycany-město (Rokitzan-Stadt).
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Dostupné z: https://www.portafontium.eu/iipimage/34705261?x=2
76&y=0&w=694&h=258
Hofman, Karel. Staré rokycanské domy.I. Rokycany: Městská knihovna Rokycany, 2000. s. 42.
Sběrný arch domovní.Město: Rokycany, Masarykovo náměstí
83/84. Census 1921 Rokycany-město (Rokitzan-Stadt). Dostupné z:
https://www.portafontium.eu/iipimage/34705937/soap-ro_00002_
census-1921-rokycany-mesto-cp083-84_0010?x=10&y=175&w=1051&h=391
Svobodný směr: Deník Československé strany národně socialistické.
Plzeň: Československá strana národně socialistická. 5. 6. 1947, 3
(130). s. 4. ISSN 1805-1650. Dostupné také z: https://ndk.cz/periodical/uuid:6c95bd2c-1c75-409a-a008-5aa0ec09f358
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Náš dům. Budova spořitelny na pohlednici z konce 19. století.
Foto: 018660/1 – pohlednice – Budova čp.83/I na náměstí. Ze sbírek Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočky Západočeského muzea
v Plzni, p.o.

Málo známé vyobrazení knihovny na obraze Josefa Kašpara z roku 1978.
Foto: 052606 – Náměstí Rudé armády v Rokycanech (dnes Masarykovo
náměstí). Obraz zarámován. Autor: Kašpar Josef (1978). Ze sbírek Muzea
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočky Západočeského muzea
v Plzni, p.o.
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Památník Rudé armády před knihovnou. 1961. Okna v té době byla využívána k agitaci. V prostředním okně je dobře patrný nápis „Ať žije svobodná Kuba“.
Foto: 020233 – památník Rudé armády na náměstí, 1961. Ze sbírek Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočky Západočeského muzea
v Plzni, p.o.
Obrazová část
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Domek správce osvětového domu v atriu knihovny byl zbořen v roce 1998.
Dnes je zde prostor pro kulturní vystoupení.
Foto: J. Chrž
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S knihovnou na dovolenou. Inzerát z roku 1962 byl uveřejněn v tehdejších
Kulturních přehledech na měsíc červenec.
Foto: archiv knihovny
Obrazová část
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Děti půjčují dětem. Foto z dětské půjčovny 1978.
Foto: archiv knihovny

František Kožík na návštěvě v knihovně 4. dubna 1970.
Foto: archiv knihovny
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Zaměstnanci knihovny 1979
Foto: archiv knihovny
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Zaměstnanci knihovny 2020.
Foto: archiv knihovny
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