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Co se četlo v roce 2008 v 
Hradci           

Petra Landsmannová           
 

     V Knihovně města Hradce Králové se v loňském roce zaregistrovalo 13 890 čtenářů. 
Vypůjčili si celkem 815 721 knih, periodik, hudebnin, zvukových i elektronických publikací. 
V loňském roce došlo k nárůstu návštěvnosti ve výpůjčních službách o 1,4 procenta. 
Knihovní fond obsahoval k 31. prosinci 2008 celkem 627 211 knihovních jednotek. 
 
      Dospělí čtenáři si v průběhu roku 2008 domů půjčili celkem 518 199 knih. Největší 
zájem byl o beletrii. Pořadí nejžádanějších titulů krásné literatury stejně jako v letech 
předcházejících jednoznačně ovlivnily filmové adaptace. Téměř všechny knihy, které se 
umístily v první desítce pomyslného žebříčku, byly filmově zpracovány. Prvním místo 
obsadila kniha Bílá Masajka  od Corinne Hofmannové, kterou si domů odnesl úctyhodný 
počet 147 čtenářů. Druhý loňský nejžádanější titul byl Bestiá ř Barbary Nesvadbové a třetí 
příčka patří Roku kohouta  od Terezy Boučkové. Na dalším místě se objevuje školní četba 
- Shakespearovo drama lásky Romeo a Julie . Na páté místo klesl loňský vítěz, bestseller 
Dana Browna Šifra mistra Leonarda . Šestý v pořadí Máchův Máj je nejen každoročně 
žádanou školní četbou, ale v loňském roce k jeho popularitě jistě přispělo i filmové 
zpracování. Na dalších postech se již tradičně objevuje školní četba: Na západní front ě 
klid  od Ericha M. Remarqua, Dykův Krysa ř i Nerudovy Povídky malostranské . Na desáté 
příčce se umístilo pokračování knihy Bílá Masajka Zpátky z Afriky . Nejčtenějšími autory 
loňského roku byly spisovatelky, autorky tzv. "ženských románů", kromě Corinne 
Hofmannové a Barbary Nesvadbové také Nora Robertsová a Catherine Coulterová.  
 
      Z celkového počtu výpůjček pro dospělé představovala naučná literatura necelých 38 
%. Největší popularitě se tradičně těší memoáry. Čtenáři si v loňském roce z knihovny 
nejčastěji odnášeli životopisnou knihu Eva Olmerová  od Jaroslava Kříženeckého. Na 
druhém místě skončila kuchařka sestavená z receptů významných osobností Vášně, 
chut ě, neřesti aneb Kohout, co si ješt ě nevrz . Na dalším postu se umístila kniha 
Miroslava Donutila Pořád se něco děje. Na čtvrtém místě skončil životopis známé české 
herečky z pera Luboše Nečase s názvem Iva Kačírková . Je velmi potěšující, že byly opět 
úspěšné i knihy s regionální tematikou. Královéhradecké obrázky  Jiřího Maliny obsadily 
pátou příčku a mezi dvacet nejpůjčovanějších titulů loňského roku se řadí kniha Hradec 
Králové  od Jana Jakla, fotografická publikace Hradec Králové  z roku 1976 a nová 
publikace Slavné vily Královéhradeckého kraje . 
 
      U dětské populace byla v loňském roce také oblíbenější krásná literatura, což je posun 
oproti uplynulým létům, kdy děti preferovaly naučnou literaturu. V beletrii se na prvním 
místě umístila kniha animovaných příběhů Bořek stavitel . Na druhém místě skončilo 
sedmé pokračování bestselleru o čarodějnickém studentu Harry Potter a relikvie smrti . 
Třetí příčku obsadil dívčí román z pera americké autorky Lisi Harrisonové Dívčí parta . 
Poté následoval další dívčí román Spolek holek Lékorek  od Patricie Schröderové.  
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      Jsme rádi, že se na předním místě ocitla knížka, která patří do zlatého fondu české 
literatury pro děti. Povídání o pejskovi a ko čičce od Josefa Čapka si půjčilo 79 dětí, díky 
kterým kniha získala páté místo. Na dalším místě byl komiks Garfield , po němž 
následovala školní četba Staré řecké báje a pov ěsti  od Eduarda Petišky. Zbylé tři pozice 
z deseti nejpůjčovanějších beletristických knih pro děti a mládež obsadily francouzské 
komiksy o Asterixovi a Obelixovi .  
 
      Z celkového počtu 153 551 vypůjčených dětských knih zabírala naučná literatura jen 31 
procent. Stále velmi populární zůstávají obrazové encyklopedie a atlasy zvířat. 
Nejpůjčovanější dětskou naučnou knihou byly loni Dinosau ři - knížka plná poznatků a 
zajímavostí o těchto vyhynulých tvorech. Velmi populární se staly knížky rad všeho druhu, 
které si půjčují hlavně dívky a jsou vydávány v edici tajné knihy W.i.t.c.h. Velmi žádané 
byly mezi dětmi i knižní průvodce populárními filmy. Kromě Shreka  to byly knihy o filmech 
Ratatouille , Piráti z Karibiku  a Star Wars . Často se půjčovaly i netradičně napsané knihy 
o historii z edice Děsivé d ějiny . 
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