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Regionální služby Knihovny města Hradce Králové jsou tu pro knihovny 

Kateřina Hubertová 

            No a je to tady. Sedím u počítače a musím napsat článek. Neměl by to být problém. Mám představit metodiku a okres 
Hradec Králové. Ale mám zásek. Znáte to. Sedíte, koukáte, tupé desetiminutovky… Pak začnete psát… pak zase sedíte, pak 
smažete napsané… Měla bych vědět, o čem psát. V téhle knihovně jsem už skoro 20 let. 
  
            Knihovna města Hradce Králové obsluhuje regionálními funkcemi 99 knihoven. Sedm profesionalizovaných, z nichž 6 
zároveň slouží jako střediskové s  přenesenou působností některých regionálních funkcí. 87 neprofesionalizovaných knihoven 
je podle geografického umístění rozděleno do těchto 6 střediskových nestejně velkých obvodů. (Přehled střediskových 
knihoven i rozdělení neprofesionalizovaných knihoven do obvodů najdete na webu Knihovny města Hradce Králové 
http://www.knihovnahk.cz v oddílu Knihovnám.) 
Z těchto zmíněných 87 obcí je 23 malých s počtem do 200 obyvatel a 6 obcí má naopak nad 1000 obyvatel. Ročně se vymění 
cca 10 % knihovníků. 10 % knihovníků jsou muži. Průměrný věk knihovníků je 49,8 let a v knihovně průměrně pracují 11 let. 
            Nejmenší střediskový obvod má Středisková knihovna Smidary. Stará se pouze o 4 knihovny ve svém okolí. Je to 
samotný a nejvzdálenější severozápadní cípeček okresu. 
Nepatrně větší střediskový obvod má Místní knihovna Černilov – služby zajišťuje pro 6 knihoven. Městská knihovna Smiřice 
opečovává 9 knihoven. Štolbova městská knihovna Nechanice má v obvodu knihoven 11. Skoro stejně velké jsou střediskové 
obvody Městské knihovny v Chlumci nad Cidlinou (13 knihoven) a Městské knihovny Nový Bydžov (12 knihoven). Knihovně 
města Hradce Králové zůstalo ve střediskovém obvodu nejvíce knihoven (37), o které se stará prostřednictvím své Střediskové 
knihovny Nový Hradec Králové. 
            Celkem 29 knihoven má automatizovaný knihovní systém. Některé ještě končící Lanius (10 knihoven), většina ale už 
používá modernější Clavius (19 knihoven). Pomocí počítače se půjčuje v těchto knihovnách: Barchov, Blešno, Boharyně, 
Černožice, Dobřenice, Hořiněves, Humburky, Jeníkovice, Kratonohy, Lejšovka, Lhota p. L., Libčany, Librantice, Libřice, 
Lovčice, Měník, Nepolisy, Obědovice, Petrovice, Praskačka, Předměřice, Roudnice, Skalice, Skřivany, Stará Voda, Stěžery, 
Syrovátka, Urbanice a Všestary. Knihovna Žíželeves má na webu vlastní katalog. Jedná se o vlastní SW, který byl vytvořen 
svépomocí přímo pro tuto knihovnu a díky kterému může do knihovního fondu kdokoliv nahlédnout. Katalog je velmi 
jednoduchý, ale umí i vyhledávat. 
            O všech knihovnách se dozvíte informace z internetu, většinou ze stránek jejich zřizovatelů – obcí. 48 knihoven má 
vlastní webovou stránku. Z toho 20 knihoven díky projektu Šablona webu pro malou knihovnu a jejím oběma verzím, viz 
http://webknihovny.cz/ . 
            Na Hradecku funguje ve 3 obcích spojení školní a veřejné knihovny. Jsou to Předměřice nad Labem, Všestary a 
Libčany. Nejúspěšněji toto spojení dopadlo v Předměřicích. Knihovna v prostorách školy využívá 2 spojené školní třídy. 
V knihovně probíhá projektové vyučování, je otevřena podle odjezdů dopravních spojů a žije to v ní. A odpoledne může být 
knihovna k dispozici dospělým. O tom, že je předměřická knihovna opravdu dobrá, svědčí i to, že za spolupráci školy a 
knihovny obdrželi čestné uznání občanského sdružení Abeceda ( http://www.abeceda-os.cz ), které se zabývá čtenářskou 
gramotností, tvůrčím psaním a projektovým vyučováním. V předměřické knihovně vzniklo během několika posledních let 
několik sborníčků s literárními pracemi žáků ZŠ a zároveň čtenářů, proto se mohli přihlásit do soutěže školních literárních 
sborníků mimopražských ZŠ. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v Praze dne 22. června 2010 v prostorách 
multimediálního vzdělávacího centra Futuroom. 
            V knihovnách v Libřicích a v Kratonohách se funkce knihovníka ujaly přímo starostky zmíněných obcí. Na jednu stranu, 
řeklo by se, ideální spojení. Když ale jen trochu popřemýšlíte, vyskočí otázka – a kam půjdeme řešit případné nastalé 
problémy, vyskytnou-li se nějaké? Takže i tohle má dvě strany. Může to být výhoda, ale i problém. 
            Nejaktivnějšími knihovnami okresu jsou ty, které leží v tzv. Urbanické brázdě. Jsou to knihovny Dobřenice, Kratonohy, 
Lhota pod Libčany, Libčany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka a Sedlice, Roudnice, Syrovátka a Urbanice. Za podpory 
mikroregionu knihovny pořádají společně různé aktivity a spojují obyvatele, které od sebe dělí jen pár kilometrů a mnohdy mají 
i společné osudy. O mikroregionu, jeho knihovnách a akcích se lze dočíst na webové stránce http://www.urbanicko.cz/ . 



Najdete tam mimo jiné i krátké představení každé z knihoven mikroregionu. 
            Metodické oddělení Knihovny města Hradce Králové se především snaží usnadnit knihovníkům jejich knihovničení, tak 
aby byli knihovníky rádi. I proto je pro knihovníky v rámci regionálních služeb knihovnám připravena každý rok nabídka 
vzdělávacích aktivit, které však nejsou jen vzdělávací. Snažíme se knihovníky vzdělávat zábavnou formou, předkládat jim i 
hotové pořady, které mohou bez větších úprav přenést do svých knihoven, poskytujeme podklady na nástěnky, soutěže apod. 
A vytváříme prostor na setkávání a komunikaci mezi nimi, protože to je ta nejosvědčenější forma, jak se dobré věci mohou 
šířit. Prostě si to mezi sebou řeknou a doporučí. Plán aktivit sestavujeme na půl roku a schéma se snažíme dodržovat přibližně 
stejné: 
-         komponovaný pořad na aktuální téma, 
-         exkurze – vyjedeme se podívat na knihovny kousek dál, 
-         odborná přednáška – podle potřeb se může týkat například využívání databází, nových věcí kolem PC a internetu apod. 
Jednou ročně knihovníky zveme na aktiv knihovníků, což je největší a nejdůležitější vzdělávací a informační setkání v roce. 
Jednou ročně i srovnáme, porovnáme a ohodnotíme stav webových stránek knihoven. 
            Aktivity metodického oddělení doplňujeme nabídkou pořadů pro veřejnost Knihovny města Hradce Králové a nabídkou 
vzdělávacích aktivit Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové. O všech aktivitách pro knihovníky se lze informovat na 
webových stránkách Knihovny města Hradce Králové http://www.knihovnahk.cz/ , kde je pro knihovny spravován samostatný 
oddíl Knihovnám. Pokud by nabídka oslovila i někoho mimo okres, výborně. Rádi Vás přivítáme! 
            Není to vždycky veselé, ale tak už to je. Někdy se i knihovnám daří lépe, někdy to jde ztuha. A stále je něco nového, 
něco překvapivého, užitečného i obohacujícího. Já například zrovna včera objevila zcela nový druh služby, kterou knihovna 
může svým uživatelům poskytovat a nabízet ji i na webových stránkách. Kdybyste chtěli, aby vám někdo připravil děti do školy, 
pošlete je do Staré Vody. Čtení a referáty tady připravují bez internetu. I když ho k dispozici samozřejmě mají. 
            Tím končí můj propletenec myšlenek a faktů o „našich“ knihovnách a knihovnících. Výčet není vyčerpávající a ani být 
nemůže. Už v tuhle chvíli se určitě zase někde změnil knihovník, někde vylepšily interiéry, někde rozrostl knihovní fond, někde 
se zrodil báječný nápad a někde… 
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