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Informační centra v 
knihovnách           

Dobroslava Strnková           
 

     V roce 1994, kdy se Městská knihovna v Novém Bydžově přestěhovala z budovy na 
náměstí do „Balounkovy vily“, vznikla myšlenka zřídit při knihovně informační centrum. K 
vlastní realizaci došlo o dva roky později, kdy bylo informační centrum otevřeno pro 
veřejnost. 
 
      Základní informační materiály byly ve fondu knihovny. Dodatečně byla nakoupena 
Sbírka zákonů, objednán časopis Poradce podnikatele a další nezbytné příručky. Prvními 
návštěvníky informačního centra byli místní podnikatelé, pro které byl připraven výběrový 
regál s příručkou. Podnikatelům bylo nabídnuto zveřejnění firmy v databázi podnikatelů. 
Poplatek za zveřejnění byl stanoven na 365 Kč ročně (1 Kč na den). Za vybrané peníze 
byl zakoupen fax a informační centrum mohlo být rozšířeno o veřejnou faxovou stanici. Po 
zakoupení kopírky mohli návštěvníci využívat reprografických služeb. Připojení na internet 
získala knihovna díky grantu ministerstva kultury. Internetem získalo IC další důležitý 
zdroj informací. V současné době je pro uživatele k dispozici 7 počítačových stanic s 
napojením na internet. V další fázi rozvoje se IC zaměřilo na turistické informace. Prvotní 
vyhledávání vhodného spojení a dopravy bylo doplněno cíleným nákupem turistických 
průvodců a map. 
 
      Dále byla zpracována a počítačovému odborníku zadána vize webových stránek 
knihovny včetně informačního centra. Bydžovská knihovna byla druhou městskou 
knihovnou hradeckého regionu, která měla své vlastní www stránky. V současné době 
jsou zde nabízeny i možnosti ubytování a stravování, informace o městě a okolí, o 
kulturních a sportovních akcích ve městě. Doplňkovou službou je prodej map a pohlednic. 
Provozní doba centra je shodná s provozní dobou knihovny. Bydžovské informační 
centrum je v databázi informačních center.  
 
      Další informace získáte: http://www.novybydzov.cz/knihovna  
 
      V lednu 2000 otevřel Městský úřad v Chlumci nad Cidlinou informační centrum s 
jedním pracovníkem. Stejně jako v Bydžově je informační centrum umístěno v prostorách 
knihovny (Kozelkova ulice, první poschodí budovy sokolovny). Uživatelé zde mají k 
dispozici 4 počítačové stanice s internetem. Informační centrum poskytuje také 
reprografické služby a elektronický právní systém ASPI. Dále jsou zde podávány 
informace o městě a okolí, o institucích, obchodech a službách, o ubytování a stravování, 
o kulturních a sportovních akcích. Uživatelé zde mají možnost vyhledat si v jízdních 
řádech autobusové i vlakové dopravní spojení. Lze si zde zakoupit mapy, pohlednice a 
turistické známky. Zajímavostí je vydání a prodej dřevěného pohledu s barokním zámkem 
Karlova Koruna. 
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      K informačnímu centru patří také Městské muzeum Loreta, v jehož expozici mohou 
návštěvníci spatřit např. dobové dokumenty o selských bouřích, zemědělské stroje ze 
starého selského hospodářství, poučit se o ceších a řemeslech v Chlumci nad Cidlinou a 
významných rodácích. Na webových stránkách i v centru je možné též získat podrobné 
informace o naučné stezce Město v zahradách. Provozní doba informačního centra není 
shodná s otevírací dobou knihovny (8 11, 13 17 hod). 
 
      Další podrobnosti, zajímavosti a služby najdete: http://www.chlumec-n-
cidlinou.cz/instituce/knihovna.php  
 
       
 

 
 
 
 
 

© 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 "Dobroslava Strnková: Informační centra v knihovnách"

15.12.2005http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=594


