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VEŘEJNÁ KNIHOVNA V LETECH 1919-1989

Budova reálného gymnázia, kde byla umístěna Masarykova veřejná knihovna a čítárna

Po skončení 1. světové války a vyhlášení samostatné Československé republiky 28. října
1918 pozvolna ožívá společenský a kulturní život. Ještě před vydáním Zákona o veřejných
knihovnách obecních v roce 1919 jednali členové finanční komise Obecního výboru v Holešově dne 28. 11. 1918 o založení veřejné knihovny. Na schůzi bylo projednáno, jak a jaké
knihy získat a byl sepsán knihovní řád. Byli osloveni jednotlivci, spolky a politické strany, aby
knihy nově zřízené knihovně darovaly. Na základě knižních darů byl pak vytvořen základ
knižního fondu Masarykovy veřejné knihovny, která své jméno dostala 17. prosince 1919:
„Na základě usnesení obec. zastupitelstva města Holešova zřizuje se obec. veřejná knihovna,
jejíž nutná potřeba se všeobecně pociťuje. Knihovna ponese jméno našeho prezidenta T. G.
Masaryka“. Knihovna byla umístěna v budově holešovského reálného gymnázia.
Převratnou událostí pro československé knihovny se stalo vydání Zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919, který stanovil povinnost zřizovat veřejné knihovny
ve všech politických obcích a podle zákona měly být vybaveny půjčovnou, čítárnou a příruční knihovnou. Dozor nad knihovnami zajišťovaly knihovní rady, která byla v Holešově šestičlenná. Rada dohlížela na chod knihovny, rozhodovala o přidělení finanční částky nutné
k provozování knihovny, vypracovávala roční zprávu o své činnosti pro Obecní úřad města
Holešova a měla také vliv na výběr knihovníka. Zájemce o funkci knihovníka mimo jiné musel splňovat tyto podmínky: „…jest pověřiti agendou veřejné knihovny intelligentní osobu
znalou literatury a správy knihovnické, která dokončila aspoň školu měšťanskou. Nesmí býti
stižena chorobou sdělnou nebo vzbuzující ošklivost“. První knihovní rada, která začala působit při Masarykově knihovně v Holešově, se sešla na ustavující schůzi 24. února 1920 a předsedou byl zvolen hodinář Bedřich Novák. Knihovna začala sloužit veřejnosti od 1. září 1920.
Dne 3. prosince 1920 zaslala knihovní rada žádost Obecní radě města Holešova ohledně zřízení veřejné čítárny, jejíž zřízení bylo nutné ze zákona. Což se podařilo a 4. ledna 1921 byla
při knihovně otevřena i čítárna. Od tohoto data nesla knihovna název Masarykova veřejná
knihovna a čítárna. První knihovnicí byla jmenována Marie Josková. Knihovní rada schválila
knihovní řád a každý čtenář obdržel po předložení žádanky, na které bylo policejním úřadem
potvrzeno, že žadatel bydlí v Holešově, legitimaci. Knihy se půjčovaly zdarma na čtrnáct dní,
po této lhůtě se platil poplatek z prodlení. Každá kniha byla opatřena knižním lístkem, na
který se čtenář při vypůjčení knihy podepsal. Knihovna měla otevřeno třikrát týdně od 17.00
do 19.00 hod. a nebyla již odkázána na dobrovolné dary jako Čtenářský spolek, ale byla zahrnuta do rozpočtu města. V roce 1921 měla knihovna ve svém fondu celkem 1 022 svazků.
Čítárna byla navštěvována nejvíce o nedělích, v roce 1924 odebírala 17 titulů časopisů a 12
titulů novin. V roce 1925 dochází k prvnímu organizovanému školení knihovnických pracov-

níků v holešovském okrese. A pravděpodobně od roku 1925 nesla knihovna název Masarykova veřejná obecní knihovna. V roce 1927 se knihovnice Marie Josková odstěhovala a na
její místo nastoupil knihař František Dohnálek. V roce 1929 evidovala knihovna 2 809 knih,
431 registrovaných čtenářů si vypůjčilo 15 631 svazků. Vzhledem k narůstajícímu zájmu veřejnosti o služby knihovny byl přijat pomocník Josef Bílek. Na jaře roku 1931 ukončil svou
práci knihovníka František Dohnálek a na jeho místo byla jmenována Marie Tarabová, která
během svého krátkého působení (do roku 1932) sestavila seznam všech knih evidovaných
v knihovně, který byl následně vydán tiskem u firmy Balatka a prodáván čtenářům. V září
1932 byl jmenován do funkce knihovníka učitel Rudolf Mikulík, „který svou práci vykonával
neobyčejně horlivě, důkladně, svědomitě, obětavě a přesně jako doposud nikdo jiný“.
Z důvodu zvyšování počtu studentů gymnázia bylo
nutné uvolnit místnosti, ve kterých knihovna sídlila. Nové prostory získala v bývalém Beerově domě
stojícím na náměstí č.p. 24. Dům prošel přestavbou
a od roku 1937 začal sloužit jako nová městská radnice. Umístěna zde byla i Masarykova veřejná obecní
knihovna, zatím bez čítárny, dále muzeum a jiné instituce. V těchto prostorách se knihovna stěhovala celkem třikrát. Celkem 862 čtenářů si vypůjčilo 21 045
svazků, knihovna evidovala celkem 4 682 knih. V roce
1938 nastoupil do knihovny Ladislav Konečník, který
pomáhal při knihovnické práci. I během těžkého období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) knihov- Beerův dům, od roku 1937
na sloužila veřejnosti. Významnou událostí se stalo 1. sídlo radnice a veřejné knihovny
září 1939 otevření čítárny při veřejné knihovně, která
byla po přestěhování z budovy gymnázia uzavřena. V roce 1940 bylo zřízeno i hudební oddělení. Na základě nařízení říšského protektora byly z fondu knihovny vyřazeny knihy některých českých, amerických, anglických, ruských a jiných autorů. Název knihovny byl změněn
na Městská knihovna v Holešově. Výpověď z městské knihovny dává Rudolf Mikulík a v dalších válečných letech se knihovníci často střídali. I přes nedostatek finančních prostředků
na nákup knih, časopisů a novin zájem občanů o služby knihovny rostl. V roce 1943 měla
knihovna celkem 6 239 knih, evidováno bylo 990 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 37 869
svazků. Referent ministerstva školství v roce 1944 při své návštěvě chválil knihovníka L. Konečníka a v dopise vyjádřil poděkování, jak panu starostovi, tak i celé městské radě za podporu knihovny. V závěru svého dopisu uvedl: „Revisí a srovnáním jsem zjistil, že Vaše městská
knihovna je vzorná knihovna v celém politickém okresu kroměřížském a svou odbornou správou, počtem knih i čtenářů převyšuje knihovnu kroměřížskou“. V roce 1945 knihovna podle
úřední klasifikace zaujala dokonce první místo mezi knihovnami na Moravě.
Poválečné období přineslo
i změny v řízení a organizování
knihovnické práce. Pro knihovnu byl vymezen speciální mzdový fond, který novému knihovníkovi Jindřichu Manďákovi
zajišťoval plný pracovní úvazek.
V listopadu 1945 jej vystřídala Eva Zhýbalová. V důsledku
společenských změn dochází
i ke změně názvu knihovny na Zpráva starostovi města o prohlídce české
Nařízení o změně názvu knihovny z r. 1940
Lidová knihovna v Holešově. městské knihovny ze dne 11. září 1944
Pokračování
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Od roku 1945 zastávala funkci okresní lidové knihovny, což znamenalo, že metodicky řídila všechny místní lidové knihovny, školní a knihovny ROH. V roce 1950 nastoupila místo
E. Zhýbalové Božena Vosyková, na půl úvazku byla přijata Anna Bullová. Knihovna se v té
době často stěhovala. V roce 1953 do Sokolského domu, o rok později na zámek do prvního patra. Ani zde však prostory nevyhovovaly, proto se opět v rámci zámku stěhovala do
prostorných místností ve stejném patře (s výhledem do zámeckého parku) , kde setrvala
až do roku 1995. Za svou dobrou práci byla knihovna navržena na čestné uznání v soutěži
Budujeme vzornou lidovou knihovnu. V prosinci 1956 odešla z pozice ředitelky Božena Vosyková – Janíčková a na její místo v lednu 1957 nastoupil Josef Gazdík. Již v následujícím
roce se stala jeho nástupkyní Libuše Majetičová, která na pozici ředitelky v knihovně strávila 18 let. S postupným nástupem komunistického režimu k moci a zejména po roce 1959,
kdy vešel v platnost nový Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), začaly
knihovny plnit zejména funkci ideologickou. Fond tvořila nejen beletrie, ale rovněž nepostradatelná stranická a politická literatura. Nejvyšší vyznamenání, Štít Ministerstva školství a kultury převzala L. Majetičová 19. května 1959 v Praze. V roce 1960 došlo ke zrušení
holešovského okresu a knihovna se opět jmenovala Městská lidová knihovna, ale i nadále
zajišťovala okresní metodickou práci pro vesnické knihovny. V roce 1963 získala knihovna
v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu titul „Vzorná“ a tak po tomto ocenění se její

název změnil na Vzorná městská lidová knihovna. Od 1. ledna 1967 se knihovna stala samostatnou příspěvkovou organizací pod správou Městského národního výboru a zapojila se do
střediskového systému, kde se starala o 21 knihoven. Za svou dobrou práci získala knihovna
v roce 1969 vyznamenání Za výstavbu okresu Kroměříž.
Po uvolněných šedesátých létech následovala léta sedmdesátá, která byla charakterizována
jako období „normalizace“. Z knihovny byla stažena díla těch autorů, kteří politicky neprošli
při prověrkách v roce 1970. Knihy těchto autorů byly označeny písmenem „Z“, byly vypracovány seznamy a zabalené knihy byly uloženy ve škole v Dobroticích.
Podle statistických výsledků patřila knihovna mezi nejlepší, knihovnice se zaměřily na práci s dětmi a mládeží, pořádaly se kulturní akce pro veřejnost. Za kvalitní práci s veřejností
získala knihovna v sedmdesátých letech řadu ocenění a diplomů. V roce 1977 odchází do
důchodu ředitelka knihovny Libuše Majetičová a na její místo nastupuje Jiřina Valová –
Šašková. V roce 1982 se holešovská knihovna v rámci centralizace začlenila pod Okresní
knihovnu Kroměříž, jejímž ředitelem byl Oldřich Fiala. Jiřina Šašková působila ve funkci
vedoucí holešovské knihovny. V roce 1986 byla jmenována ředitelkou Okresní knihovny
Kroměříž a vedoucí holešovské knihovny se stala Eva Pešková.
Od 1. ledna 1989 se Okresní knihovna v Kroměříži stala zřizovatelem všech knihoven
v okrese.

Knihovna byla na zámku v letech 1954-1995

Kolektiv knihovny v roce 1965 – zleva L. Vyhlídalová, D. Šimčíková,
Jiřina Šašková, L. Majetičová, J. Bílek

Praha 1959, ředitelka L. Majetičová přebírá titul Vzorná lidová knihovna

Dětské oddělení knihovny

Seznam knih knihovny vydaný v r. 1931

Knižní lístky

Knihovna na zámku (rok 1959)
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