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Jak to vypadá se stěhováním do nové budovy knihovny a jaké 
novoty zavedeme?

Barbora Čižinská

Knihovna města Hradce Králové je jako koník na startu, který se už nemůže dočkat, až vyrazí, a my zas, 

kdy se začneme stěhovat. Mnoho věcí je rozmyšleno, fondy nachystané, svaly knihovnic v tréninku. Zahájení 

provozu v revitalizované továrně Vertex ale nezáleží tak úplně na nás. Investorem stavby včetně interiérů je město 

Hradec Králové, které je naším zřizovatelem. Budova nové ústřední knihovny je od května tohoto roku 

zkolaudována, ale muselo být znovu vypsáno výběrové řízení na dodavatele interiérů. Ten je teď naštěstí již 

vybrán a bude mít za úkol knihovnu do konce listopadu vybavit.

            My aktuálně připravujeme veřejnou zakázku na stěhovací služby, abychom v listopadu mohli začít 1. etapu 

stěhování, a to přesun knihovního fondu do skladů, protože ty již vybaveny jsou. Doufáme, že se nám po Novém 

roce podaří postavit půjčovny/oddělení, dostěhovat potřebné, v průběhu podzimu a zimy připravit koncepce 

programů a v březnu vám všem knihovnu ukázat v plném lesku. Vše záleží ale na tom, kdy skutečně bude nová 

knihovna vybavena, abychom se měli do čeho přesunout. Také nebude úplně snadné zprovoznit všechny 

technologie, z nichž na některé jsme nebyli zvyklí, a vyzkoušet si poněkud jiný způsob práce, nový systém oběhu 

dokumentů apod., který přináší uspořádání diametrálně odlišné od současného stavu.

Pro čtenáře bude nová už samotná nabídka volného výběru v ústřední půjčovně (40 000 sv. na rozdíl od 

současných 3 000 sv.), fakt, že i knihu ze skladu bude mít za pár minut a že bude mít všechny služby pohromadě. 

Oddělení pro dospělé, referenční centrum, hudební knihovnu a nově také dětské oddělení s hernou/malírnou, 

které ústřední půjčovna vůbec neměla. Naše specializované pracoviště, zvuková knihovna pro nevidomé a 

slabozraké, bude umístěna hned u vchodu knihovny, aby byla co nejlépe dostupná uživatelům. V přízemí se 

budou moci čtenáři občerstvit kávou, zákuskem a denním tiskem a na terase svěžím vzduchem, pohledem na 

Hradec i rozhovorem s jednou „velkou rybou“, která už brzo začne číst všechny naše časopisy. Rádi bychom 

kromě akcí, které již pořádáme, nabídli pravidelné programy dětem i maminkám s dětmi, aktivním seniorům i 

našim handicapovaným uživatelům, ale bude také záležet na tom, zda se nám podaří najít ochotné a šikovné 

dobrovolné spolupracovníky, abychom tyto programy mohli realizovat v zamýšlené šíři.

Některá drobná vylepšení našich služeb bychom si nechali jako překvapení, i když čtenáři v jiných 

knihovnách některé z nich znají. Inspirujeme se pochopitelně tím, co jinde funguje a získalo si čtenářskou oblibu. 

Mým osobním tajným přáním je pořízení biblioboxu, který jedna pražská kolegyně nazvala „nejvěrnějším kolegou, 

jenž nereptá a dělá přesně to, co má“.

Informace o aktuálním stavu, fotografie z dokončené stavby i vizualizaci od ateliéru arch. Davida Vávry 

najdete na našich stránkách http://www.knihovnahk.cz .

Budeme rádi, když nám budete držet palce, aby se vše zdařilo ke spokojenosti čtenářstva i obce 

knihovnické!
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