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5. výročí v nové budově Knihovny města Hradce Králové
Barbora Čižinská
V úterý 20. března 2018 si Knihovna města Hradce Králové připomněla 5. výročí slavnostního otevření nové ústřední
budovy Centra celoživotního vzdělávání ve Wonkově ulici.
Na počest pěti let v nové budově byl naplánován den otevřených dveří pro veřejnost s bohatým programem, aby si
každý návštěvník odnesl hezký zážitek či se dozvěděl něco zajímavého.
V průběhu celého dne byla možnost absolvovat některou z komentovaných prohlídek i do míst veřejnosti běžně
nepřístupných, k dispozici byla videa mapující stavbu a činnost knihovny včetně drobného občerstvení a literární
kavárna měla pro tuto příležitost speciální nabídku. Atmosféru v prostorách knihovny dotvářela živá hudba v provedení
skupiny Šraml band a Zelená sedma. O všechny plánované prohlídky byl zájem, návštěvníci přijeli i zdaleka a měli
hodně otázek, ale byli pozitivně naladěni a knihovnu chválili. Na hudbu se dokonce i tancovalo.
Pro děti připravilo již dopoledne dětské oddělení scénické čtení Jak pejsek s kočičkou vařili dort. Děti i dospělí měli
možnost si po celý den zkoušet hmatové hry ve zvukové knihovně pro nevidomé a slabozraké. Na dětské představení
byl opravdu nával dětí, kočárků, maminek i babiček a naše kočička z příběhu se nakonec nechala i pohladit.
Odpoledne bylo v referenčním centru knihovny za zásadní spolupráce pracovníků Okresního archivu v Hradci Králové
přichystáno genealogické okénko a ani archiváři si nemohli na nezájem návštěvníků a nedostatek dotazů stěžovat.
Návštěvníky jsme jistě „neotrávili“ J ani krátkým divadelním představením Maryša v provedení Divadla jednoho herce.
Hlavním tahákem dne se stala přednáška Davida Vávry o jeho architektonických realizacích. S kouzlem sobě vlastním
pan architekt komunikoval s diváky a představil jim své navržené stavby a vpravdě zajímavé a neobvyklé myšlenky,
které ho k návrhům vedly. Od diváků se panu architektovi dostalo za knihovnu pochvaly, i když nějaké záludné otázky
jako „zda je dobrým zahradníkem a kdy tedy obroste velryba“ nebo „co ten pěkný sloup v divadelním sále“ také padly.
Poznámka: jako každá stavba i ta „naše“ má své slabiny a nedořešená místa a zelená besídka na terase budovy či
sloup uprostřed sálu před pódiem jsou jedněmi z nich.
Odpoledne se také konalo v dětském oddělení pravidelné setkání komiksového klubu na téma „Nezapomenutelný
Jaroslav Havlíček a Jaroslav Foglar“ a přišli i návštěvníci nečekané generace. Slavnostní den završil koncert
dechového orchestru ZUŠ Habrmanova, doslova nabitý dobrou energií.
Do organizace dne otevřených dveří se zapojila celá knihovna, všechna oddělení, každý něčím přispěl. Ze sdílení
nápadů, společné práce a následně hlavně společného zážitku s 800 návštěvníky jsme měli opravdu radost. Máme
pocit, že pořádat výjimečný den se vyplatí!
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