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Regionální služby Knihovny 
města Hradec Králové           

Kateřina Hubertová           
 

     V síti veřejných knihoven okresu Hradec Králové byl v 70. letech zaveden střediskový 
systém. Profesionalizované střediskové knihovny (Černilov, Hradec Králové, Chlumec nad 
Cidlinou, Nechanice, Nový Bydžov, Smidary, Smiřice, Třebechovice pod Orebem) 
budovaly výměnné fondy, které cirkulovaly ve formě výměnných souborů mezi 
přidruženými obecními neprofesionalizovanými knihovnami ve střediskových obvodech. S 
drobnými změnami tento systém funguje bez problémů dosud (střediskovou funkci 
přestala vykonávat pouze knihovna v Třebechovicích).  
 
      Od roku 2002 je Knihovna města Hradce Králové knihovnou pověřenou výkonem 
regionálních funkcí, které vykonává sama nebo prostřednictvím svých výše zmíněných 
střediskových knihoven. Na okrese funguje mimo 7 zmíněných profesionalizovaných 
knihoven i 92 neprofesionalizovaných knihoven. Regionální funkce - to je vlastně 
všestranná pomoc právě těmto malým neprofesionalizovaným knihovnám, aby na to 
"knihovničení" nebyly samy. 
 
      Jak představit nejlépe profesionalizované knihovny na Hradecku?  
 
      Ve všech pracují pouze ženy, převážně tmavovlasé. Většina těchto žen občas 
potřebuje brýle. Nepředstavujte si je ale jako z knih či filmů v myší šedi! Milují barvu a 
projevuje se to i na vzhledu dětských oddělení jejich knihoven. Všechny mají své rodiny a 
děti, své koníčky a zájmy. Milují lidi a svou práci by neměnily! Jen mít stále dostatek 
čtenářů a návštěvníků knihoven, jen mít podporující rodiny, jen mít osvícené zřizovatele, 
kteří chápou… Každá knihovna a její knihovnice je svým způsobem jedinečná a o své 
knihovny ve střediskovém obvodu se stará podle potřeb a možností.  
 
      Co takhle pár zajímavostí? 
 
      Městská knihovna Smiřice sídlí v hospodářských budovách na zámku, který má 
(údajně…) i svou bílou paní, která celé město chrání. 
 
      Nejstarší knihovnou v regionu je Středisková knihovna ve Smidarech, kterou založili 
už v roce 1820! 
 
      V Třebechovicích pod Orebem nenajdete jen proslulý betlém, ale i vzácný ručně 
psaný a malovaný kancionál váženého literátského bratrstva z roku 1559. 
 
      Chlumec nad Cidlinou známe nejenom jako Klicperův Chlumec, ale i jako místo, kde 
sedláci narazili… 
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      K Novému Bydžovu, městu obrozeneckých merend, měla vřelý vztah Božena 
Němcová, která zde i v okolí často pobývala a která právě v Novém Bydžově našla svého 
manžela.  
 
      Černilov nemá žádného slavného rodáka, ale hodně tam "lidi čtou"… každý tamní 
čtenář si za rok odnese domů přes 83 knih. 
 
      Vždy velmi kulturní město Nechanice momentálně připravuje přejmenování své 
knihovny na Štolbovu městskou knihovnu k poctě Josefa Štolby, který hodně znamenal 
pro Nechanice a pro kterého Nechanice hodně znamenaly. 
 
      V okrese se nachází i zmíněné neprofesionalizované knihovny. K jejich přiblížení bych 
použila údaje kolegyně Mgr. Stanislavy Čejkové z materiálu, který vyrobila na oživení 
suché statistiky: 
 
      Nejmenší knihovnou je knihovna v Dubu, která má úžasných 0 m? (knihovna je už 
dlouhou řádku let v soukromém domě knihovnice). Největší prostorově je naopak 
knihovna v Libčanech (341 m?). Máme některé knihovny zcela bez vlastního knihovního 
fondu (Hřibsko, Radíkovice a Stěžírky půjčují pouze z výměnných souborů). Ve 
Skřivanech si můžou čtenáři vybírat ze 126 titulů časopisů! V Popovicích chodí do 
knihovny 42 % jejich obyvatel. Na internet do knihovny se chodí nejvíce v Petrovicích. 
Nejvíce výpůjček na jednoho obyvatele mají ve Stěžerách.  
 
      V našich 92 knihovnách pracuje 79 žen a 13 mužů. Devíti z nich ještě nebylo 30 let… 
Podle záznamů je nejvíce knihovníků narozených ve znamení Berana.  
 
       
 
      Když to všechno spočítám (1 knihovna pověřená regionálními funkcemi + 7 
profesionalizovaných knihoven + 92 neprofesionalizovaných knihoven), vyjde mi: každý z 
Vás má na výběr z rovné stovky míst v okrese, kde najdete ochotnou knihovnickou duši, 
která pomůže, poradí, sežene… nebo kam můžete přijít jen tak, třeba na kus řeči. 
 

 
 
 
 
 

© 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 "Kateřina Hubertová: Regionální služby Knihovny města...

22.6.2008http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=920


