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Knihovna online aneb Zavřené dveře, otevřená okna

Soňa Neubauerová

Vypořádání se s bláznivou situací v době, která pro mnohé přinesla řadu překážek, bylo pro všechny náročné, ale rozhodně ne 

nemožné. Mnohá kulturní zařízení, včetně knihoven, se během uzavírky kvůli prevenci šíření COVID-19 snažila hledat pozitiva a najít 

jiné možnosti kontaktu se světem. S touto myšlenkou pracovníci Knihovny města Hradce Králové uchystali pro své návštěvníky celou 

řadu online aktivit na webových stránkách i sociálních sítích.

Dostupné služby knihovny byly přehledně vypsány na speciální webové stránce Knihovna online,[1] jejíž odkaz byl umístěn na čelní 

lištu webu. Návštěvníci mohli díky tomu zjistit na jednom místě, že jsou nadále přístupné e-výpůjčky knih klasické i současné 

literatury a zda si mohou z domova například poslechnout audionahrávky z koncertů nebo zhlédnout záznam operního představení. 

Nabídli jsme jim zde také přehled aktivit, které jsme pro ně připravili během uzavírky. Nalézt mohli zajímavé odkazy na aktivity 

s dětmi,[2] které byly průběžně doplňovány novými. Děti se mohly zapojit i do celoroční hry o Boženě Němcové[3] a soutěžit na 

dálku. Studenti různých stupňů škol se mohli lehce zorientovat prostřednictvím přehledu elektronických zdrojů pro studenty.[4] 

Milovníci historie se dozvěděli zajímavosti z našeho města[5] a aktuální dění mohli sledovat z novin a časopisů v nově zpřístupněné 

databázi PressReader.[6]

Během období, kdy bylo uzavřené hudební oddělení KMHK, mohli uživatelé využít vzdálené přístupy k poslechu hudby či 

cizojazyčného mluveného slova poslechové databáze skupiny Naxos. Pro studium má knihovna k dispozici encyklopedickou databázi 

Grove Music Online. Zájemci o notový materiál mohli po delší době opět nahlédnout do přehledu Music Online: Classical Scores 

Library, databáze plné not a partitur všech možných žánrů od středověku do 21. století. Veškeré informace zájemci naleznou na 

webu.[7] Pak už jen poslouchat, hledat informace či prohlížet, příp. tisknout některé noty.

Co se snadno mohlo adaptovat na virtuální svět, byla knihovnická soutěž Březen – měsíc čtenářů v KMHK. Soutěžící posílali své 

odpovědi na kvíz e-mailem, díky čemuž jsme ji nemuseli rušit. Další soutěžní výzvy pro čtenáře byly pod taktovkou střediska Europe 

Direct Hradec Králové, které připravilo řadu online soutěží o Evropské unii. Například proběhly poznávací soutěže o vlajkách zemí 

Unie nebo o památkách UNESCO z Chorvatska, dále kvíz pro děti o tradičních výrobcích jednotlivých států nebo také soutěž 

Evropští spisovatelé.[8]

Knihovna byla zavřená rovněž se svými výstavami, což byla veliká škoda. Proto jsme se je rozhodli zpřístupnit alespoň virtuální 

formou. Prostřednictvím videoprezentace výstavy Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska podle Bohuslava Balbína (zapůjčené z 

Knihovny Akademie věd ČR) se mohli zájemci podívat na historiografické a místopisné zajímavosti ze světa raného baroka. Dále 

jsme zachytili v pravidelných úterních příspěvcích na facebooku část fotografické výstavy Hradec Králové v proměnách času

Univerzity Hradec Králové, ke kterým jsme vždy přidali nějakou zajímavost z hradeckého dobového tisku nebo našeho unikátního 

fondu hradecenzií.

Další pravidelné příspěvky poté vznikaly na facebookových stránkách knihovny,[9] kde jsme připravovali tipy na četbu v domácích 

podmínkách i střípky z hradecké historie. Každé pondělí jsme zveřejnili dva tituly z povinné četby pro studenty i milovníky krásné 

literatury, které lze stáhnout zdarma z knihovního katalogu. Ve středu se čtenáři mohli postupně seznamovat se slavnými hradeckými 

osobnostmi. Medailonky, zajímavé informace i dobové fotografie jsme čerpali ze dvou publikací vydaných naší knihovnou. Jedná se o 

Literárního průvodce Hradcem Králové a Hradeckou čítanku, jejichž autorem je emeritní ředitel knihovny Mgr. Jan Pěta. Obě měly u 

veřejnosti výrazný úspěch. V tzv. knižních čtvrtcích jsme doporučovali současnou tuzemskou a zahraniční knižní tvorbu, která je 

dostupná přes e-výpůjčky v online katalogu. A v pátek byla vždy slovem i obrazem představena zajímavá kniha z našeho unikátního 

fondu regionální literatury, tzv. hradecenzií.

Jsou tu i další aktivity a služby, které knihovna v době koronavirové poskytovala: 

• Trénink paměti na pobočce v Kuklenách pokračoval pro přihlášené zájemce v omezené podobě mailových kvízů a výzev. 

Bohužel trénink takto je komplikovanější, bezprostřední zpětná vazba je jiná a účastníci jsou ochuzeni o spolupráci s ostatními (o 

společenském kontaktu nemluvě).

• Knihovna města Hradce Králové je jedním z konzultačních středisek, kde probíhá virtuální univerzita třetího věku (VU3V). 

Frekventanti se scházejí jednou za čtrnáct dní na společných přednáškách. Dozvídají se spoustu zajímavých informací z 

atraktivních témat, která Česká zemědělská univerzita nabízí, ale hlavně je to možnost pro vzájemné popovídání si a navázání 

nových kontaktů v příjemné a přátelské atmosféře. Letošní letní semestr však narušila bezpečnostní opatření, která souvisejí s 

pandemií koronaviru. Studenti tak museli pokračovat ve studiu pouze distančně z bezpečí svého domova. Zdá se, že se všem 



daří a i za ztížených podmínek všichni dokončí semestrální studium úspěšně. Ovšem všichni se nemohou dočkat, až se opět 

shledají osobně na podzim, snad všichni při síle a zdraví.

• Knihovna ve spolupráci s firmou Palm knihy již několik let nabízí svým registrovaným čtenářům možnost zápůjčky e-knih, a to pro 

čtenáře zcela zdarma. V tomto komplikovaném období pandemie koronaviru jsme se rozhodli navýšit měsíční limit výpůjček z 

původních tří e-knih na pět a tím alespoň částečně vykompenzovat to, že si u nás čtenáři nemohou půjčit knihy papírové.

• Služby zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké fungují v režimu zásilkové služby tak, jak jsou čtenáři zvyklí.

Snažili jsme se našim čtenářům poskytnout rozmanité náměty na četbu a studium z pohodlí domova. Být jim nápomocní v době, kdy 

bylo potřeba hledat alternativy a kdy si každý zasloužil trochu odpočinku od vážných věcí.

Knihovna města Hradce Králové je i knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí, v rámci kterých se stará o cca 9 desítek 

knihoven v okrese Hradec Králové. Pro ty byl v této podivné době zřízen speciální aktuální informační koronavirový knihovnický blok 

na webu v sekci Knihovnám.[10]

Ať už ale koronavirová nabídka byla jakkoliv bohatá, ať už knihovníci vymysleli jakýkoliv způsob, jak své uživatele uspokojit, nic 

nenahradí osobní setkání a ceněný sociální kontakt, na který se těšili knihovníci i jejich čtenáři.

  Kontakt na autorku: neubauerova@knihovnahk.cz

Knihovna online na webu Knihovny města Hradce Králové

https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/knihovna-online 
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