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Regionální literatura a databáze v Referenčním centru KMHK

Petra Landsmannová

Referenční centrum Knihovny města Hradce Králové poskytuje kromě jiných služeb také informace o 

královéhradeckém regionu a disponuje bohatým fondem regionální literatury. Najdete v něm knihy, které se 

tematicky vztahují k okresu Hradec Králové. Nejstarší kniha ve fondu byla vydána v roce 1823. Sbírka je 

samozřejmě průběžně doplňována a aktualizována. V referenčním centru čtenáři najdou také sbírku unikátních

pospíšilovských tisků z 19. století. Jedná se o publikace vydané Pospíšilovým hradeckým nakladatelstvím.

Kromě knih s regionální tematikou archivujeme také regionální periodika. Kromě Hradeckého deníku nebo 

Radnice odebíráme také obecní zpravodaje a periodika vydávaná regionálními organizacemi nebo spolky v oblasti 

bývalého okresu Hradec Králové. Starší čísla regionálních novin jsou pro čtenáře k dispozici v digitalizované

podobě na CD-ROMech (nejstarší číslo ve fondu je Ratibor z roku 1884). Další periodika jsou pravidelně svázána 

po ročnících a čtenáři je všechny najdou v referenčním středisku, včetně nesvázaných aktuálních ročníků.

Pracovníci referenčního centra také systematicky budují 2 regionální databáze – d. regionálních osobností a d. 

regionálních událostí. V první jsou zahrnuty osobnosti, které se narodily, žily, pracovaly nebo studovaly v Hradci 

Králové nebo na území okresu Hradec Králové. Databáze je přístupná z našeho online katalogu, stačí v něm

nastavit vyhledávání v regionálních osobnostech. Do databáze regionálních událostí excerpujeme články 

z regionálních periodik, která odebíráme. Můžete v nich jednoduše vyhledávat prostřednictvím našeho online 

katalogu pomocí možnosti vyhledávat v článcích periodik. Z nabídky si také můžete vybrat možnost vyhledávat 

pouze v regionální literatuře (zahrnuje články i knihy).

Veškeré služby referenčního centra může využívat kdokoliv i bez čtenářského průkazu. Knihy i periodika z našeho 

fondu se půjčují pouze prezenčně (na místě), ale je zde možnost kopírování či použití vlastního fotoaparátu 

(samozřejmě v souladu s autorským zákonem). U starších či špatně čitelných tiskovin mohou návštěvníci použít 

digitální lupu.
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