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Hradecká knihovna je fakultním pracovištěm univerzity 

Vladimíra Svobodová

Máme za sebou již dvanáctý ročník Týdne knihoven. Dnes už snad v republice neexistuje žádná knihovna, 

která by se do téhle úspěšné propagační akce nezapojila. Všichni se snažíme během jediného týdne o totéž. 

Ukázat svoji knihovnu v tom nejlepším světle, připomenout poskytované služby, nalákat nové uživatele, připravit 

pro čtenáře nějaký ten literární dárek navíc. Křtí se knihy, čtou se čtení, besedníci besedují, dveře se otevírají, 

amnestie se vyhlašují, výstavy se vystavují, soutěžící soutěží…

Knihovna města Hradce Králové, jako jedna z největších v kraji, nezůstala ani letos pozadu. Připravila 

hned několik kulturních a vzdělávacích akcí pro děti i dospělé. Zmínit můžeme oblíbený bazar vyřazených knih, 

soutěže, kvízy, terénní závod pro děti a mnohé další. Mezi ty nejvýznamnější patřil křest kalendáře Pusť si knihu 

k tělu, který se konal v pondělí 1. října. Kalendář vznikl v rámci originálního studentského projektu Book-cool-in 

(Bukulín) na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Studenti ve své 

kampani hledají cesty na podporu čtenářské gramotnosti a čtení jako takového. Po úspěšné aktivitě Najdi si i ty 

svou lásku mezi knihami přišli s nápadem na realizaci originálního nástěnného kalendáře. Ke spolupráci přizvali 

známé herecké osobnosti Klicperova divadla Pavlu Tomicovou a Ondřeje Malého. I díky nim vznikl kalendář 

s názvem Pusť si knihu k tělu, jehož jednotlivé snímky byly nafoceny v interiérech Knihovny města Hradce 

Králové. Naše knihovna následně zajistila také tisk a distribuci kalendáře mezi veřejnost.

Při samotném křtu nás čekalo příjemné překvapení. Zmíněná úspěšná spolupráce knihovny s Univerzitou 

Hradec Králové byla na jaře roku 2011 ohodnocena; my jsme tehdy získali statut metodického pracoviště 

Univerzity. Práce na několika dlouhodobých projektech se pak ještě zintenzivnily. Navíc v souvislosti se 

stěhováním knihovny do Centra celoživotního vzdělávání ve Wonkově ulici je počítáno s různými výukovými 

programy. Proto předal v pondělí 1. 10. 2012 v rámci slavnostního křtu statutární zástupce děkana a proděkan pro 

studijní záležitosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Mgr. Václav Víška, Ph.D., ředitelce naší 

knihovny Mgr. Barboře Čižinské certifikát fakultního pracoviště Univerzity Hradec Králové. Od 1. října tohoto roku 

je tedy Knihovna města Hradce Králové fakultním pracovištěm Univerzity Hradec Králové a my jsme na to pyšní. 
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