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Kam se sídlištní knihovnou? Do
výměníku!           
Lenka Antošová           

 
     Oddělení pro dospělé a oddělení pro dětské čtenáře pobočky Knihovny města Hradce 
Králové Moravské Předměstí - A byla původně umístěna v objektu výměníku ve 
Formánkově ulici na ploše pouhých 46 m2. Poloha pobočky v srdci největšího 
královéhradeckého sídliště v bezprostřední blízkosti nákupního centra a zdravotního 
střediska je velmi výhodná. S ohledem na množství čtenářů a velikost knihovního fondu 
(20 000 svazků), však byla prostorově poddimenzovaná a z hlediska provozu byla její 
situace naprosto neúnosná.  
 
      Oddělení pro děti bylo proto dislokováno do prostor bývalého školníkova bytu v blízké 
ZŠ Štefánikova, třebaže toto řešení není výhodné pro uživatele. Od září 2007 byla z 
důvodu očekávané rekonstrukce výměníku do ZŠ Štefánikova provizorně umístěna i 
půjčovna pro dospělé. Z dlouhodobého hlediska je provoz dvou oddělení v současných 
stísněných prostorách neudržitelný. V praxi to přináší pokles čtenářského zájmu i výrazné 
snížení výkonů pobočky. Ve stávajících prostorách navíc není možnost připojení na 
internet.  
 
      Stávající situace má nepříznivý vliv především na uživatele dospělého oddělení. 
Výraznějšímu propadu čtenářského zájmu u dětí zabránilo pouze velmi kvalitní personální 
obsazení v tomto oddělení a velké množství doprovodných doplňkových aktivit. Počet 
výchovně vzdělávacích akcí je nejvyšší ze všech poboček knihovny - 99 tematických 
besed pro děti a mládež a 25 soutěží a výstav převážně zaměřených na školáky.  
 
      Na podzim letošního roku bychom se měli ze školy stěhovat zpátky do výměníku, 
navíc rozšířeného o prostory bývalé mateřské školky Pohádka. Celou rekonstrukci 
provede vlastník, Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. Jedná se o pilotní projekt 
humanizace objektů původně určených k technickým účelům a jejich následné využití jako 
kulturní či jiná společenská zařízení pro širokou veřejnost. 
 
      V nově opraveném výměníku získá knihovna prostory o ploše 142 m2, což je více než 
trojnásobek současného stavu. Sloučení oddělení pro dospělé a dětské čtenáře do 
jednoho objektu bude pro knihovnu znamenat snížení provozních nákladů. Vzájemné 
propojení obou půjčoven do jednoho otevřeného prostoru bude představovat nejenom 
zrychlení a zkvalitnění služeb, ale také finanční úsporu při akvizici; fondy obou oddělení 
se mohou částečně překrývat a doplňovat. 
 
      Nová pobočka bude v souladu se současnými trendy ve službách knihoven moderním 
a zároveň příjemným informačním pracovištěm s otevřeným bezbariérovým prostorem. 
Bude schopné kvalitně zajišťovat informační potřeby obyvatel západní části 
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třicetitisícového sídliště Moravské Předměstí. Nově zrekonstruované prostory umožní 
nabídnout široké veřejnosti kromě vlídného prostředí rovněž vysoký uživatelský komfort a 
volný přístup k informačním zdrojům na internetu. 
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