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Cíl výletu – Knihovna města Hradce Králové

Dana Malá

Květen a červen patří mimo jiné k výletním měsícům – když mohou být školní výlety, tak může být i knihovnický – 

na 16. 5. 2013 připravila naše paní regionální knihovnice v Jičíně Dana Michlová zájezd do nově otevřené 

Knihovny města Hradce Králové a jako bonus byla prohlídka Labyrintu loutek divadla Drak.

Už začátek na autobusovém nádraží v Jičíně byl prima – zájezdový autobus, který by nás mohl dovézt až do 

Chorvatska, ale my počítali s Hradcem Králové.

Myslím, že knihovna předčila naše očekávání, protože do továrního objektu umístit knihovnu je přinejmenším 

zajímavý a odvážný nápad. Ujala se nás metodička knihovny paní Kateřina Hubertová; v multifunkčním sále nás 

v krátkosti při malém občerstvení seznámila s historií budovy a s její postupnou přestavbou pro potřeby provozu 

knihovny.

Knihovna je tedy v budově bývalé známé továrny Vertex a provoz byl zahájen v březnu tohoto roku. Přizpůsobit 

výrobní haly zcela opačnému účelu byl velký úkol i výzva pro architekta Davida Vávru, který byl nadšen z daného 

prostoru, ale prostor bylo nutno rozčlenit pro práci knihovníků a potřeby čtenářů.

Interiér je zajímavě řešen i vybaven po stránce estetické i účelové. Vychytávky, které by měly být dostupné i 

v jiných podobných zařízeních:

-          biblioboxy před budovou knihovny

-           komfort pro nevidomé – označení dveří, informační tabule a mapky s vysvětlivkami v Braillově písmu, 

orientační pásky na podlaze atp.

-          v dětském oddělení herna – prostor pro děti i rodiče

-          v oddělení dospělých studijní boxy

-          informační středisko Europe Direct – čeština, angličtina, španělština 

Zkrátka tato knihovna je dobrou reprezentací tohoto oboru.

Po přestávce na oběd jsme společně přešli do Labyrintu při známém divadle Drak. Myslím, že většina z nás si 

nedovedla představit, jak bude Labyrint vypadat. Rekonstrukcí historicky cenného objektu Nálepkových kasáren 

z druhé poloviny 18. století vznikly prostory pro potřeby divadla, tedy pro vytvoření Labyrintu loutek ze slavných 

inscenací divadla. Součástí je i kreativní dílna, kde si mohou návštěvníci sami vyzkoušet proces vytváření 

divadelních inscenací – velice zajímavé a poučné.

Výlet knihovnic se opět povedl – sešli se knihovnice a knihovníci, kteří se rádi spolu setkají i poznávají nové – díky 

pí Michlové.
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