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Dne 15. října oslaví hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové 70. 
narozeniny 

Šimona Šimonová 

Zrod hudebního oddělení je datován do období začátku 2. světové války. Tehdy podnět k jeho založení dal Dr. František Hejl, 
ředitel knihovny a pozdější kulturní činitel. 
            V rámci běžné půjčovny byl postupně vydělován narůstající fond hudební literatury. Když přibýval i fond partitur 
v souvislosti s dary i nákupy, bylo rozhodnuto o zřízení samostatného oddělení, možná i z důvodu poskytnout v dobách 
nacistické represe vůči literárnímu odkazu další, méně napadnutelné knihovní zdroje, které by mohly sloužit české veřejnosti 
v dobách okupace. 
            Přípravné práce trvaly rok a otevřené hudební oddělení již tehdy bylo jedním z největších v Čechách. Bylo umístěno 
v hlavní budově v Tomkově ulici čp. 177. Od počátku bylo využíváno hudebními školami, místní Sokolskou filharmonií, 
Královéhradeckým smyčcovým kvartetem, Klicperovým divadlem i pěveckými sbory. 
            Původní fond činil 1295 svazků odborné literatury a hudebnin. Fond oddělení byl využit po roce 1951 i v rozvoji nově 
zřízené meziknihovní výpůjční služby. Od roku 1956 sbírky hudebního oddělení rozšířila nová skupina dokumentů. Odstartoval 
ji dar Ministerstva školství a kultury, obsahující  rozsáhlou diskotéku gramofonových desek. Tento základ byl dále rozšiřován 
nákupem od Československého gramofonového klubu. Oddělení nabídlo pomoc školám a závodům při přípravě pořadů 
pro literárně-hudební večery a pořadů s ukázkami klasické i moderní hudby. 
            V letech 1953-1960 byla Krajská lidová knihovna sloučena organizačně se Státní vědeckou knihovnou a hudební 
oddělení bylo umístěno v jejích prostorách na nynějším Eliščině nábřeží. 
            V 60. letech došlo k opětovnému rozloučení knihoven a od té doby sídlí oddělení opět v Tomkově ulici. Dnes je můžete 
najít naproti hlavní budově knihovny, v čísle popisném 620, kde sídlí od konce 80. let. 
            Předrevoluční léta přinesla do sbírek zvukové nosiče typu magnetofonových kazet a CD disků. Oddělení se stalo 
členem světového sdružení hudebních knihoven IAML. 
Porevoluční léta se nesla ve znamení nového knihovnického programu, který vznikal a byl testován na půdě hudebního 
oddělení. 
            Léta devadesátá přinesla další typ dokumentu – multimediální CD-ROM. Hudební oddělení vytvořilo největší sbírku 
hudebních CD-ROM v celé České republice. 
            Doba však pokračuje dále. Ve fondech se objevují MP3 a především je uživatelům nabízen nový typ služby – on-line 
přístup k hudebním databázím, který je pozitivně přijímán a čím dále hojněji využíván. 
            Od roku 2009 je Hudební knihovna tvořena vedle klasického hudebního oddělení i Zvukovou knihovnou pro nevidomé 
a slabozraké spoluobčany, kterým, jako pobočka Knihovny K. E. Macana, nabízí zvukové knihy s namluvenými tituly beletrie i 
naučné literatury. 
            V současné době hudební oddělení nabízí výběr z cca 11 200 knih, 38 850 not, 32 000 zvukových nosíčů, 850 CD-
ROMů a prozatím dvou on-line databází Naxos Music Library a Oxford Music Online. Vedle běžné výpůjční aktivity připravuje 
hudební pořady na zakázku i z vlastní tvorby pro školy a zájmová sdružení. Pořádá akce pro veřejnost a účastní se odborných 
aktivit a seminářů. Dlouhodobě spolupracuje nejen s hudebními organizacemi ve městě, nýbrž i v celém Královéhradeckém 
kraji. Svým návštěvníkům hudební oddělení nabízí rychlou obsluhu, v případě chybějícího titulu snahu o jeho rychlé doplnění 
či zapůjčení z jiné knihovny, příjemné prostředí a zájem o zprostředkování informací z hudebního života. 
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