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Městská knihovna Slavoj ve 
Dvoře Králové nad Labem opět 

rozšířila nabídku svých 
služeb           

Alena Součková           
 

     Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem je zářným příkladem jak 
zpestřit nabídku služeb knihovny pro nejrůznější skupiny obyvatel, a to nejenom pro 
pravidelné čtenáře a uživatele. Za poslední rok vzniklo v Městské knihovně Slavoj několik 
nových oddělení: na jaře 2004 hudební oddělení a rozšíření počtu stanic s veřejně 
přístupným internetem a v létě 2004 nové prostory pro předškolní děti a klubovní činnost 
nejmenších čtenářů. Pro veřejnost se otevřely administrativní a původně bytové prostory. 
Kolektiv pracovníků knihovny v čele s její ředitelkou Mgr. Lenkou Antošovou stále přichází 
s novými nápady. 
Jedním z cílů posledního počinu z počátku března roku 2005 bylo nabídnout prostor a 
zajímavou náplň využití volného času zvláště pro mládež.  
Nejnovější oddělení – literární čajovna – je v knihovnách doposud nevídané. Prostor, ve 
kterém se literární čajovna nachází, měnil často své poslání – od umístění historického 
fondu dokumentů čtenářského spolku z počátku existence knihovny, přes místnost 
užívanou pro volby a další shromáždění občanů, po prostor jakéhosi antikvariátu, kde byly 
nabízeny knihy vyřazené z fondu knihovny. A přitom stačilo jen tak málo… 
Z fondů knihovny se sem přeřadily knihy a periodika se zaměřením na náboženství, 
esoteriku, alternativní medicínu, etnologii apod. a vybraný fond krásné literatury. Toto 
oddělení by mělo být natolik přitažlivým a motivujícím prostředím, aby přitáhlo do 
knihovny skupinu uživatelů ve věku od 15 – 25 let. Zároveň se knihovně otevírají nové, 
méně tradiční, ale atraktivní možnosti dalšího výchovně vzdělávacího působení, tj. 
koncerty a poslechové pořady, přednášky a besedy, výstavy apod.  
Literární čajovna je zařízena velice vkusně, částečně svépomocí. Na zdech jsou jako 
motivy použity skalní kresby a sedadla jsou ozdobena etnickými symboly namalovanými 
na kůži. Stylově jsou na regálech umístěny staré plechovky od čajů. Stěny slouží jako 
prostor pro výstavy: v současné době fotografií ze zemí, které čaj pěstují a zpracovávají. 
Prostor vyplňuje klidná relaxační hudba, a tak se literární čajovna stává oázou klidu v 
každodenním spěchu. Je možné začíst se do vybraných knih a časopisů, je možné jen tak 
strávit odpoledne s přáteli u šálku čaje v příjemném a klidném prostředí. K tomu chce 
Městská knihovna Slavoj přispět, a my jí přejeme, aby k ní nacházeli cestu stále noví lidé. 
Literární čajovna je pro veřejnost otevřena v pracovní dny kromě čtvrtka vždy od 12 do 19 
hodin. 
 

 

Stránka č. 1 z 2SVK HK - výpis článku "Alena Součková: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Kr...

15.12.2005http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=555



 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz 
· knihovna@svkhk.cz · studovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz 

Stránka č. 2 z 2SVK HK - výpis článku "Alena Součková: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Kr...

15.12.2005http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=555


