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Od svého založení v  roce 
1926 několikrát změnila název 
a  v  drobnostech zaměření, aby 
ji od roku 2013 zájemci našli jako 
Knihovnu Antonína Švehly.

Organizační struktura
Pojmenování získala po vý-

znamné osobnosti, agrárníkovi 
Antonínu Švehlovi. On i  politik 
a  zemědělský ekonom Eduard 
Reich se totiž zásadní měrou 
podíleli na vzniku Domu země-
dělské osvěty, jak se celý ob-
jekt na Vinohradech jmenuje. 
Současným zřizovatelem je Mi-

nisterstvo zemědělství a  pro-
vozovatelem Ústav zemědělské 
ekonomiky a  informací (www.
uzei.cz). Pod tímto pojmenová-
ním se skrývá expertní centrum 
zaměřené na zemědělskou eko-
nomiku, potravinářství, země-
dělské poradenství a informace. 
Dále slouží jako znalecký ústav 
v oboru ekonomika, potravinář-
ství a  zemědělství. Mezi jeho 
hlavní činnosti patří mimo jiné 
zabezpečení komplexního ex-
pertního a  odborného servisu 
pro Ministerstvo zemědělství 
a  další orgány státní správy 

nebo zajištění funkce poraden-
ského a vzdělávacího centra pro 
své oblasti zájmu. Jeho součás-
tí je také Kontaktní pracoviště 
FADN ČR, což je Zemědělská 
účetní datová síť.

Prohlídka začíná…
Při vstupu do Go-

čárovy budovy mine-
me po pravé straně 
bibliobox, do kterého 
mohou čtenáři vra-
cet knihy i po zavírací 
době knihovny, a  po 
pravé straně usměva-

vého pana vrátného. Po několika 
schodech vcházíme do prostor-
né haly, kde se nás ujímá vedou-
cí oddělení Fondy Knihovny An-
tonína Švehly Jan Doboš, spolu 
s Izabelou Noveskou a Petrou 
Mejsnarovou z ÚZEI. Z jejich nad-
šeného sdělování informací při 
procházce je vidět obrovské za-
pálení pro věc. Žádná naše vše-
tečná otázka není zhodnocena 
jako nedůležitá a postupně pro-
nikáme do systému knihovny.

Hala služeb stojí na svém mís-
tě už od počátku, pouze v  roce 
2001 došlo k  jejímu rozšíření. 
Najdeme v ní příruční knihovnu 
a volný výběr odborných časopi-
sů. Můžeme zde studovat publi-
kace k  prezenčnímu, místnímu 
studiu a využít počítače připoje-
né k internetu a k elektronickým 
informačním zdrojům knihovny. 
Studovna slouží také jako místo 
kulturních a  vzdělávacích akcí 
pro veřejnost, které jsou zdarma. 
Od našich průvodců se dozvídá-
me, že hlavní činností knihovny 
je především shromažďování 
bibliografických údajů, pak až 
půjčování publikací. Některé 
knihy a  časopisy nabude koupí, 
ale velké množství výjimečných 
tiskovin lze získat pouze meziná-
rodní výměnou.

Ochrana fondů
Knihovna disponuje několi-

ka desítkami tisíc starých tis-
ků, které mimo jiné pocházejí 
ze zámeckých knihoven, často 
konfiskátů z  období první re-
publiky a  postupně jsou digi-

Nedaleko vinohradského 
náměstí Míru, na rohu 
ulic Slezská, Blanická 
a Římská stojí od roku 
1926 železobetonový 
hranatý kolos s cihlovou 
fasádou. Jeho autorem 
je architekt Josef Gočár 
a více než devadesát 
let v něm mimo jiné 
sídlí odborná knihovna 
věnovaná zemědělství 
a potravinářství, která 
je se svými více než 
1,2 miliony svazků hned 
po Národní zemědělské 
knihovně USA a Ústřední 
vědecké knihovně 
Akademie zemědělských 
věd v Moskvě třetí 
největší zemědělskou 
knihovnou na světě. 
Pro oblast zemědělství 
a potravinářství je pak 
jedinou specializovanou 
knihovnou u nás.

na návštěvě

Nenápadný klenot uprostřed Prahy

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY: PO až ČT 9–17, Pá 9–15. Roč-
ní registrační poplatek pro fyzické osoby 100 Kč; studenti do 
26  let, senioři od 65  let a  uživatelé ZTP či ZTPP 50; senioři 
nad 70 let zdarma. Více na www.knihovnasvehly.cz

Hala služeb

Všechny vzácné tisky jsou 
uchovávány v zásaditých krabicích

Jednou z nejstarších knih uložených v knihovně je Herbář aneb 
Bylinář Petra Ondrege Mathiola z roku 1596
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talizovány. Publikace vytiště-
né do roku 1860 jsou uloženy 
v depozitáři v Kojeticích. O jeho 
nutnosti a  stavbě se mluvilo už 
v  sedmdesátých letech minulé-
ho století, několikrát byla stavba 
zahájena, ale k  jejímu otevření 
došlo až v roce 2000 a poslední 
dva roky slouží uživatelům také 
jako badatelna.

Ve studovně dostáváme mož-
nost zhlédnout menší výstavu 
z  oddělení vzácných tisků. Jan 
Doboš nás při ní seznamuje 
s  problematikou jejich restau-
rování a  uchovávání, které není 

úplně jednoduché. Musí se totiž 
uchovávat v  krabicích ze zása-
ditého materiálu vyrobených 
na míru konkrétní knize. Jejich 
výrobcem je Národní knihovna 
České republiky.

Teď už ale míjíme milé paní 
knihovnice za výpůjčním pultem 
a  noříme se do útrob samotné 
knihovny. Máme tak jedineč-
nou možnost navštívit několik 
velkých místností, ve kterých je 
v regálech připraven knihovní 
fond pro čtenáře. Publikace ne-
jsou řazeny abecedně, ale tak, 
jak sem přijdou. Dále se pak dělí 
ještě podle obsahu na časopisy 
a publikace a ty pak ještě podle 
formátů. Vše má své jedinečné 
místo a  odchylky se netrpí! Aby 

nemuseli knihovníci nosit kvan-
ta těžkých knih, map, časopisů 
a  audiovizuálních materiálů, 
slouží jim pro přepravu menší 
nákladní výtah.

Mezi regály se od našeho 
průvodce dozvídáme, že ob-
sahově nejdůležitějším je pro 
knihovnu fond periodik, proto-
že v  časopise vyjde nový, čas-
to převratný, text rychleji než 
v  knihách. Knihovna odebírá 
ročně 450–500 časopisů a  ve 
fondu jich má přes devět tisíc. 
Drtivá většina z  nich jsou od-
borné časopisy.

Nakonec nás Jan Doboš ješ-
tě upozorňuje na některé pro-
jekty, které knihovna spravuje. 
Mezi mnohými je to například 
databáze složení potravin Čes-
ké republiky, kterou zájem-
ci najdou na webové stránce 
www.nutridatabaze.cz.

Akce pro veřejnost
Ale to už pomalu vycházíme 

z  knihovních útrob, loučíme se 
s celým personálem a při odcho-
du z  budovy míjíme naše staré 
známé, pana vrátného a  bib-
liobox.

V  rámci své činnosti připra-
vuje Knihovna Antonína Švehly 
i  různé multikulturní společen-
ské a vzdělávací akce pro všech-
ny věkové kategorie. Děti jsou 
informovány formou přednášek 
a praktických her. Pro dospělé se 
pořádají přednášky a  tematické 
akce. Knihovna organizuje také 
netradiční exkurze a  výstavy. 
Všechny akce jsou zdarma a mají 
společné téma, kterým je země-
dělství a  potravinářství, příroda, 
životní prostředí, lesnictví…

Jitka Neureuterová
Foto: Miroslav Martinovský

Tento výtisk čeká na svého 
restaurátora...

Knihovnice nakládají do výtahu 
novou várku pro čtenáře

Jan Doboš je vystudovaný filolog 

Knihovna 
uchovává 
i odborné mapy 
vztahující se 
tematicky 
k zemědělství 
a potravinářství

Za lístkovým 
katalogem jsou 
tisíce a tisíce 
hodin práce

Instituce nese jméno 
československého 
politika a hrdého 
statkáře Antonína Švehly

Praktický bibliobox 
je nezbytností
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