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Šest akcí k šedesátému výro čí vzniku 
SVK v Hradci Králové           

Božena Blažková           
 

     Šedesát let není pro knihovnu žádný úctyhodný věk, ale když se k tomu připočítá rok úspěšného 
působení v nové moderní budově, tak je co slavit:. Studijní a vědecká knihovna připravila ke svému 
výročí stylově šest velmi různorodých akcí nejen pro veřejnost, ale i pro knihovníky kraje. 
 
      Oslavám předcházelo setkání pamětníků z řad bývalých i současných zaměstnanců s dlouholetými 
čtenáři knihovny. Více než dvouhodinové přátelské vzpomínání se líbilo nejen přítomným pamětníkům, 
ale i mladým kolegyním, které zaujaly zejména autentické vzpomínky pana Bíla z Náchoda, který je 
čtenářem knihovny téměř od jejího založení. I když je stálým návštěvníkem náchodské knihovny, do 
hradecké "vědárny" často i ve svém věku jezdí a její nová tvář se mu velmi zamlouvá. Ze setkání se 
omluvil pan Suchoradský a místo sebe poslal zajímavou vzpomínku na svého dědečka, který v 
padesátých letech v knihovně působil. Vzpomínku si v nezkrácené verzi máte možnost přečíst v tomto 
čísle. 
 
      Další akcí byla vernisáž výstavy Listování minulostí, která připomínala jednotlivá období uplynulých 
šedesáti let. Druhá výstava s názvem "Z papíru na beton" se týkala tvorby MgA. Martiny Novotné, autorky 
nástěnných maleb, které oživily šedý beton interiérů knihovny. S vernisáží byl spojen křest další nové 
publikace vydané knihovnou: NOVOTNÁ, Martina. Malovat po zdech dovoleno : nástěnné malby. Hradec 
Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2008. Účastníci vernisáže měli jedinečnou příležitost prohlédnout 
si všechny malby v knihovně a poslechnout si z úst jejich autorky autentické vyprávění o jejich vzniku. 
Celý projekt má název Evoluce forem - od buňky k myšlence.  
 
      Slavnostní večer k 60. výročí knihovny se konal 3. listopadu za účasti vzácných hostů nejen z našeho 
kraje, ale i z celé republiky. Po slavnostních projevech a zdravicích následoval první ročník vyhodnocení 
knihovníků Královéhradeckého kraje 2009. Jednotlivé oceněné knihovníky vám představujeme v rubrice 
Kdo je. Kultivované představení Máchova Máje v podání herečky Báry Hrzánové bylo vyvrcholením 
celého večera. Účastníci si domů odnášeli nejen příjemné dojmy ze setkání, ale mj. i zmiňovanou 
publikaci Malovat po zdech dovoleno, papírový model Stavby roku 2009 - nové budovy Studijní a 
vědecké knihovny v Hradci Králové a krásné dřevěné těžítko - tužkovník ve tvaru X. 
 
      Následující den se pak konala celostátní konference Krajská knihovna a její úloha v systému 
knihoven. Mezi účastníky z celé republiky byli i zástupci polských a slovenských knihoven (Walbrzych a 
Banská Bystrica). Z našeho regionu na konferenci vystoupily kolegyně Dana Michlová z Knihovny 
Václava Čtvrtka v Jičíně (Regionální funkce "U nás"), Kateřina Hubertová z Knihovny města Hradce 
Králové (Přijde den, zúčtujem spolu… - s tímto příspěvkem se můžete seznámit v rubrice Okénko) a 
Dagmar Honsnejmanová z Místní knihovny v Mokrém (Vědecká knihovna - zdroj inspirace i pro tu 
nejmenší knihovnu). Za hostitelskou knihovnu byl prezentován příspěvek Boženy Blažkové (Knihovnický 
zpravodaj důležitý nástroj metodické pomoci knihovnám). Další dva příspěvky (Alena Součková: 
Pracovníci knihovny, dá nám je škola, nebo si je musíme vychovat sami; Vladimíra Buchtová: Public 
relations a marketing služeb v krajské knihovně) z časových důvodů nezazněly, ale budou zveřejněny v 
připravovaném sborníku.  
 
      Večer se pak, za nečekaně velkého zájmu hradeckých občanů, konala akce šestá a závěrečná. Za 
účasti více než 500 diváků zahájila ohňová show netradiční noční prohlídku interiérů knihovny. 
 



      Knihovna tentokrát slavila nejen tradičními, ale i zcela netradičními akcemi, které byly určeny nejen 
občanům města, ale i knihovnické veřejnosti. Nezbývá než popřát hodně úspěchů do dalších let a těšit se 
na další "kulaté" výročí. 
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