
05/ 10 KNIHOVNA V KULTUŘE

Pokračování

Začalo to už v době národního obrození. Pro vytvoření moderního národa bylo třeba roz-
šířit nejen znalosti, ale i společné kulturní povědomí, postupně vytvářet českou společ-
nost nejen mezi elitami, ale také všude na venkově, v malých i větších městech, tam, kde 
žili Češi a Moravané. Role takovýchto „tavicích tyglíků“ se ideálně hodila na knihovnická 
zařízení – tam, kde se četlo, ať to byly čtenářské spolky, knihovny ve školách, na farách, 
ve městech, se scházeli lidé – čtenáři, otevření i dalším formám společenského života. Tak 
zhruba ve druhé polovině 19. století začala velká a slavná doba, kdy se náš národ formo-
val kolem různých kulturních aktivit, za kterými obvykle stáli čtenáři jako nejvzdělanější 
část společnosti. 
Také holešovský čtenářský spolek a později knihovna se zřejmě už od svého vzniku význam-
ně podílela na aktivním organizování různých kulturních akcí a aktivit. Tyto její činnosti 
z doby před a během druhé světové války nemáme bohužel zdokumentovány. V padesá-
tých a šedesátých letech minulého století organizovala knihovna řadu akcí. Besedy s lite-
rárním historikem Juliem Dolanským – Heidenreichem, spisovatelkou a hudební populari-
zátorkou Anno Hostomskou, s veteránem 2. světové války Josefem Hrůzou a samozřejmě 
této době poplatné připomínky různých, pro tehdejší režim významných výročí jsou do-
dnes zachyceny na nedatovaných fotografiích z té doby. Uź lepší a konkrétnější informace 
máme ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Tehdy měla knihovna štěstí 
na vynikající vedoucí – zejména Libuše Majetičová a Jiřina Šašková, skvělé a obětavé orga-
nizátorky aktivně podporovaly řadu kulturních akcí, změřených především, ale nejen, na 
literaturu. Mimořádně oblíbené byly besedy s tehdy nejpopulárnějšími spisovateli v krás-
ných prostorách knihovních sálů v zámku. Jen namátkou – v roce 1977 se uskutečnila be-
seda s Helenou Lisickou, v roce 1980 beseda s V. Páralem a J. Nesvadbou, v tomtéž roce 
s „mladými“ literáty Z. Zapletalem, J. Kostrhunem 
a J. Křenkem. O rok později přijel do Holešova ne-
smírně oblíbený M. Ivanov, v roce 1982 se uskuteč-
nila beseda s básníkem I. Odehnalem a se J. Suchým. 
I v následujících letech se pravidelně střídaly kom-
ponované literární pořady s besedami se spisovateli, 
v první řadě s tehdejším občanem Holešova a snad 
nejpopulárnějším představitelem moderního romá-
nu, čerpajícím své náměty i figurky z našeho města, 
Zdeňkem Zapletalem. Souběžně s literárními pořa-
dy organizovala knihovna i hudební a hudebně-lite-
rární večery. Od roku 1979 to byly vánoční koncerty 
Městského domu pionýrů a mládeže – snad protože 
téma vánoc v socialistickém Československu neby-
lo příliš ideově vhodné, konaly se vánoční koncerty 
v přece jen méně nápadné knihovně. Rovněž trvalá 
spolupráce s Annou Hostomskou přinesla řadu nád-
herných posezení s klasickou hudbou. Od roku 1985 
pořádala knihovna setkání „Kruhu přátel hudby“, na 
kterých vystoupily takové osobnosti, jako houslový 
virtuóz V. Hudeček a několikrát i významný hudební 
historik prof. M. Barvík. Od poloviny osmdesátých 
let začala holešovská knihovna pořádat rovněž vlas-
tivědné přednášky a besedy, opět s využitím histo-
riků, kteří měli vztah k našemu kraji, jako V. Fialová a Č. Zapletal. V rámci knihovny byly 
pořádány už v osmdesátých letech i výstavy, které však měly spíše propagandistické zamě-
ření (výstava Sboru pro občanské záležitosti, 40. výročí Slovenského národního povstání, 
výročí založení KSČ apod.). Rovněž práce s dětmi, která od počátku patřila v holešovské 
knihovně k velkým prioritám, se projevovala i v akcích a aktivitách, v tehdejším pojetí to 

byly akce pro pionýry, kteří v krásném prostředí knihovny skládali své sliby.
Jakmile přestala být po roce 1989 Městská knihovna, stejně jako všechny ostatní institu-
ce, vázána ideologickým dohledem a z něj vyplývajícími omezeními, její kulturní, vzdělá-
vací a společenské aktivity se rozvinuly naprosto velkoryse.  I když se v polovině devade-
sátých let knihovna stěhuje do podstatně stísněnějších prostor na náměstí, využívá jejich 
lepší přístupnosti, než na zámku a zejména po nástupu Ireny Železné do funkce vedoucí 
knihovny  se ve všech možných směrech otevírá veřejnosti. Poté, co v roce 1997 odchází 
Okresní archiv z Holešova do Kroměříže, stává se holešovská knihovna hlavním a rozho-
dujícím zázemím práce holešovských vlastivědců a jimi tvořeného Vlastivědného kroužku 
a dostává se do čela kulturního života celého města. 
Aktivity Městské knihovny mimo vlastní práci s knihami po roce 1989 jsou opravdu pře-
kvapivě široké. Vedle půjčování (a nově i obstarávání nákupu) knih funguje v prostorách 
dětského oddělení čítárna periodik s přístupem na internet. Knihovna kromě toho or-
ganizuje ohromující množství akcí. Jsou to samozřejmě literární besedy, uvádění nových 
titulů a setkání se spisovateli. Spolu s dříve nepředstavitelným zpřístupněním prakticky 
všech možných knih se tyto aktivity soustřeďují na regionální spisovatele, kteří nemají tak 
velkou možnost prezentace svých děl. Knihovna pokračuje i v pořádání či spolupořádání 
hudebních večerů, ať jsou to komorní koncerty v prostorách knihovny či koncerty na ná-
městí před knihovnou. Velmi oblíbené byly a jsou literárně-hudební večery, zaměřené na 
jednotlivá historická období či osobnosti. Knihovna podporuje i literární činnost v regio-
nu – řada literárních soutěží či workshopů, pořádaných knihovnou přitáhla v posledních 
desetiletích k tvorbě řadu nadaných osobností zejména z řad dětí a mládeže. Ostatně 
práce s mládeží je mimořádná, trvalá a intenzivní. Velké množství přednášek a besed pro 
dospělé je rovněž ohromující. Knihovna pořádá nebo spolupořádá skvělá setkání s odbor-
níky a popularizátory z oblasti vlastivědy, historie, přírodovědy, politických věd, ekologie, 
teologie, ale i zdravovědy a filozofie. Častými hosty jsou cestovatelé, archeologové, et-
nografové a dokonce i herci, filmaři a další umělci. V širokém hledáčku knihovních aktivit 
se ocitly outdoorové filmy, taneční i folková vystoupení. K tradičním pořadům v knihov-
ně patří adventní povídání o folklorních zvycích s ochutnávkou vánočních sladkostí. Další 
velkou oblastí prezentace knihovny jsou výstavy. Přes omezení nevyhovujícím prostorem 
organizují obětavé knihovnice výstavy výtvarného umění – tvorbu dětí i dospělých, vý-
stavy tisků, bibliofilií, fotografií i historické výstavy. Řadu let knihovna pořádala prodejní 
výstavu Korálky – prodejní výstavu dětí Speciální školy s více vadami z Kroměříže. Kni-
hovní výstavy nejen poučují a rozvíjejí estetické cítění, ale i baví. K nejvtipnějším patřila 
výstava zapomenutých záložek z vrácených knih – nikdo by nevěřil, jak úžasné věci čtená-
ři na založení stránek používají. Výstavy jsou přitom pořádány jak v prostorách knihovny – 
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na chodbách, v nádherné dřevem obložené studovně, ale i v rozsáhlých výkladech (přízemí 
knihovny, kde je nyní dětské oddělení řadu desetiletí sloužilo jako obchod s potravinami). 
Oproti ostatním výstavám ve městě se na těch v knihovně nevybírá vstupné, takže jsou 
otevřené, stejně jako celá knihovna, všem. 
Aby toho nebylo dost, pořádá knihovna i tematické akce. Začalo to Týdnem knihoven, kdy 
se pořádaly přednášky, burzy knih, zdarma bylo jak zápisné do knihovny, tak přístup na in-
ternet pro neregistrované a dokonce i amnestie pro hříšníky, kteří mohli vrátit dávno zapo-
menuté knihy bez pokuty. Postupně se k těmto propagačním akcím připojilo i tzv. kostýmo-
vané půjčování – knihovnice v dětském i v dospělém oddělení nejen že půjčují v kostýmech 
evokujících příslušné období či výročí – už se několikrát uskutečnilo Mikulášské, Adventní, 
Svatojánské půjčování, knihovna se převlékla i do prvorepublikového hávu, ale dané téma 
bylo zdůrazněno i výzdobou, soutěžemi pro čtenáře, ochutnávkou pečiva či čajů, dílničkami 
pro děti i dospělé.
Městská knihovna Holešov byla a je otevřena opravdu pro všechny. Její široká náruč ne-

jen přitahuje čtenáře, ale i všechny, kteří mají své koníč-
ky – vlastivědné, umělecké, přírodovědné, hudební. Všichni 
tady dostanou podporu a pomoc a mohou sami podporovat 
a pomáhat jiným. Přes svůj obrovský vzdělávací a kulturní 
význam je holešovská knihovna také útočištěm a mimořád-
ným podporovatelem všech, kteří o to projeví zájem. Pokud 
se například v Holešově pořádá podpisová akce s bohulibým 
účelem, jako je například zákaz klecových chovů drůbeže či 
záchrana budovy historického nádraží, hlavní podpisové mís-
to bývá vždycky v knihovně. Holešovská knihovna se za sto 
let své existence stala nejlidštější a nejpřínosnější institucí 
v Holešově.Protože naše knihovnice byly a jsou naprosto 
skvělé!  
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