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Knihovna města Hradce 
Králové se představuje           

podle podkladů Jana Pěty sepsala Lenka 
Antošová           

 
     Královéhradecká veřejná knihovna byla založena v roce 1894, kdy byl do rozpočtu 
města poprvé zařazen příspěvek na "obecnou knihovnu". U jejího zrodu stál kromě jiných 
i pozdější starosta František Ulrich. Knihovna se několikrát stěhovala, od roku 1939 je 
jejím sídlem novobarokní budova bývalého Záložního a úvěrního ústavu v Tomkově ulici 
čp. 177, kde sídlí dodnes.  
 
      Hradecká knihovna prošla za více než století své existence řadou organizačních změn 
a fungovala pod různými názvy. Zřizovatelem se od 1. ledna 2003 stalo město Hradec 
Králové a knihovna se nyní jmenuje Knihovna města Hradce Králové. Vedení města se 
rozhodlo radikálně vyřešit kritický nedostatek prostor v ústředí knihovny: zakoupilo budovu 
bývalé továrny Vertex ve Wonkově ulici a plánuje její rekonstrukci na základě studie 
architekta Davida Vávry. 
 
      V hlavní budově v Tomkově ulici je ústřední půjčovna, čítárna a studovna, knihovna 
pro nevidomé a v prvním patře přednáškový sál. Knihovna dále využívá bezprostředně 
sousedící objekt v ulici Dlouhá. Zde sídlí informační středisko, odbor knihovních fondů a 
sklady. 
 
      Naproti hlavní budově se v Tomkově ulici čp. 620 nachází hudební knihovna. Ta byla 
otevřena na podzim 1940 a patřila a patří k největším hudebním knihovnám v Čechách. 
Nabízí kromě poslechového studia, kde se pořádají mimo jiné i hudební a literární pořady 
a pohádkové komponované pořady pro děti, absenční půjčování not a hudebnin, odborné 
literatury, gramodesek, ozvučených kazet, CD a mp3 nosičů, k dispozici jsou i 
videokazety a DVD. V informačním pracovišti hudební knihovny jsou k dispozici databáze 
s hudební tematikou. Hudební knihovna má více než šedesátitisícový knihovní fond, z 
toho je okolo 37 000 svazků hudebnin a bohatý fond audiovizuálních dokumentů: 16 000 
klasických gramodesek, 7 500 CD, 4 000 magnetofonových kazet, videokazet a dalších 
nosičů. 
 
      V ústřední půjčovně si mohou uživatelé vypůjčit beletrii českých autorů i z ostatních 
národních literatur v českých překladech. Dále beletrii v cizích jazycích - v angličtině, 
němčině, francouzštině a ruštině. Ve studovně je možnost prezenčního studia 
specializovaných archivních fondů: bibliofilie, produkce východočeských nakladatelství, 
pospíšilovské tisky z 19. století, česká beletrie ve vydáních do roku 1945 atd. Fond 
naučné literatury je orientován zejména na hudbu, výtvarné umění a literární vědu. 
Ústřední čítárna odebírá na 180 titulů novin a časopisů. Fond uchovávaných periodik 
(vázané ročníky) má 4 500 svazků.  
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      V informačním středisku je vyčleněn samostatný fond regionální literatury o městě a 
okrese Hradec Králové a fond odborné knihovnické literatury. Ve studovně informačního 
střediska mají návštěvníci k dispozici šestnáct elektronických databází a řadu 
encyklopedických CD-ROMů. 
 
      Ve zvukové knihovně pro nevidomé, která je pobočkou Macanovy knihovny pro 
nevidomé a slabozraké v Praze, se nachází cca 3 200 titulů zvukových knih na 
magnetofonových kazetách, CD a mp3 nosičích a 2 000 kazet s hudebními nahrávkami. 
Zásilkové služby zvukové knihovny využívají nevidomí klienti nejenom z východních 
Čech.  
 
      Kromě ústřední půjčovny provozuje knihovna na území Hradce Králové síť patnácti 
poboček a výpůjčních míst: osm poboček se samostatnými půjčovnami pro dospělé a pro 
dětské čtenáře s celotýdenním provozem a sedm půjčovních míst s omezenou výpůjční 
dobou v okrajových částech města. Svými kapacitami jsou tyto malé půjčovny podobné 
neprofesionalizovaným obecním knihovnám v královéhradeckém okrese a fungují na 
podobném principu: jejich provoz zajišťují dobrovolní, většinou neprofesionální knihovníci, 
mají velmi omezený vlastní knihovní fond a využívají především výměnné knižní soubory.
 
      Osm velkých poboček je umístěno v největších sídlištích a městských částech. Co do 
velikosti, výkonů a personálního obsazení jsou pobočky Knihovny města Hradec Králové 
rovnocenné samostatným profesionalizovaným městským knihovnám v okrese. Kromě 
dvou, kde se dokončují přípravné práce, mají již všechny plně automatizovaný provoz. 
 
      Počet výpůjček činil v roce 2007 celkem 771 845, o 47 964 méně než v roce 2006 
(úbytek o 6 %). Uvedený vývoj - úbytek registrovaných výpůjček - má dlouhodobější 
charakter a projevuje se ve všech veřejných knihovnách. 
 
      V roce 2007 bylo zaregistrováno 13 888 čtenářů - stejně jako v předchozím roce. 
Změnilo se však jejich složení: zatímco počet dospělých klesl, počet dětských čtenářů 
vzrostl. Protože v minulých letech počet čtenářů ve věkové kategorii do 15 let stále klesal, 
je možno tuto změnu označit za velmi pozitivní; zúročily se v ní akce knihovny zaměřené 
na získání dětských čtenářů a na rozvoj dětského čtenářství.  
 
      Protože si podle dotazníkového průzkumu více než 60 % registrovaných čtenářů 
půjčuje nejen pro sebe, ale též pro další členy rodiny nebo přátele, využívá výpůjčních 
služeb knihovny téměř čtvrtina obyvatel Hradce Králové.  
 
      Knihovna patří k nejnavštěvovanějším kulturním zařízením v Hradci Králové: ročně 
registruje téměř 190 000 individuálních čtenářských návštěv. Z analýzy návštěvnosti je 
zřejmý mírný pokles ve výpůjčních službách a proti tomu téměř zdvojnásobení 
návštěvnosti kulturně vzdělávacích akcí pro veřejnost a o více než třetinu vyšší 
návštěvnost v informačních službách. Statistika nezahrnuje četné kontakty s našimi 
uživateli přes komunikační prostředky, zejména informační služby po telefonu nebo 
prostřednictvím internetu. 
 
      V průběhu roku 2007 se podstatně rozšířilo využití SMS a e-mailů v kontaktech 
knihovny se čtenáři a stal se z něj standard, který knihovně umožnil zahájení nové služby: 
předběžné upozornění čtenáře na končící výpůjční lhůtu (tzv. předupomínka). 
 
      Knihovní fond Knihovny města Hradce Králové má více než 650 000 knihovních 
jednotek. Loňský roční přírůstek činil bezmála 22 000 knih, not, zvukových nosičů, 
elektronických publikací a jiných druhů dokumentů. Roční úbytek, který představuje v 
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průměru okolo 15 000, byl v loňském roce vzhledem k revizím a aktualizacím částí fondu 
vyšší, celkem 25 000 knihovních jednotek. 
 
      Knihovna města Hradce Králové publikuje každoročně kulturní kalendář, tematické 
bibliografie, metodické příručky a informační brožury. Vydala slovník hradeckých 
spisovatelů pod názvem Literární Hradec Králové.  
 
      Knihovna spolupracuje s mateřskými, základními, středními školami a dalšími 
školskými zařízeními, s Univerzitou Hradec Králové při pořádání Dnů frankofonie a 
zejména při výuce hudebních oborů, Rakouským kulturním institutem v Praze, 
Společností Boženy Němcové, Společností přátel Izraele, Společností přátel jižních 
Slovanů, s knihovnami v partnerských městech Banská Bystrica, Walbrzych, Wroclaw. 
Velmi úzce spolupracujeme s některými místními organizacemi a institucemi: se 
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, se Spolkem přátel krásného slova, 
který má v naší knihovně svoje sídlo, se sdružením Mamma help, Společností přátel 
Afriky, Společností česko-arabskou a řadou dalších. 
 
      Knihovna města Hradce Králové pořádá mnoho kulturních akcí pro veřejnost: besedy 
a setkání se spisovateli a známými osobnostmi, výstavy, knižní bazary aj. Dětem a 
mládeži jsou určeny lekce knihovnicko-informační výchovy, literární soutěže a hudebně 
vzdělávací pořady.  
 
      V roce 2007 jsme uspořádali 632 kulturních a vzdělávacích akcí. Největší zájem byl o 
literární pořady pro děti. Stále vyšší informační gramotnost uživatelů s sebou nese pokles 
požadavků na individuální školení v práci s internetem a databázemi. Klesá též zájem o 
lekce knihovnicko informační výchovy a hudebněvýchovné pořady.  
 
      Tradiční akce pro dětské čtenáře Noci s Andersenem a Magická noc proběhly v 
půjčovnách pro děti na Novém Hradci Králové a v Kuklenách. Úspěšné byly rovněž 
besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou i akce Rosteme s knihou.  
 
      V roce 2007 jsme slavnostně zakončili celoměstskou literární soutěž Strašidla nás 
baví, jsme čtenáři hraví, jejímž kmotrem byl senátor doc. MUDr. Karel Barták. Literárně-
sportovní soutěže Ptáčkoviny se v Týdnu knihoven zúčastnilo 55 dětí; další děti se 
zapojily do akce Knihovnická bašta. Na pobočkách proběhla více než stovka dalších 
menších soutěží a kvízů. 
 
      Na podzim loňského roku jsme uspořádali slavnostní předávání slabikářů 76 žákům 
prvních tříd ZŠ Štefánikova: spolu se slabikáři a stužkami Malý čtenář obdržely děti 
zdarma čtenářské průkazy do knihovny. K novému druhu akcí pro děti patřilo vloni 
věnečkování (vázání adventních věnců ve třech pobočkách) a experimentální cyklus 
věnovaný prožitkovému čtení v dětské knihovně Kalíšek.  
 
      Naše práce s dětskými čtenáři došla vysokého ohodnocení samotnými uživateli v 
celostátní soutěži Kamarádka knihovna: v kategorii knihoven působících ve městech s 
více než 40 000 obyvateli jsme obsadili třetí místo.  
 
      V akcích pro dospělé převažují literární besedy, cestopisná vyprávění a komponované 
hudební pořady. Řada z nich je pořádána v cyklu Literární čaj o páté, v celostátních 
Dnech poezie, v Týdnu knihoven nebo v rámci Března- měsíce internetu. 
 
      Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a regionálním výborem SKIP pořádá 
každoročně Knihovna města Hradce Králové bienále celostátního semináře hudebních 
knihoven. Letošní ročník, který se uskuteční ve dnech 21. a 22. října, má podtitul Hudba a 
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handicap. 
 
      Knihovna města Hradce Králové dosáhla v roce 2007 významného úspěchu: za 
projekt Šablona webu pro malé knihovny obdržela cenu Knihovna roku 2007 v kategorii 
vynikající počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. O 
projekt je obrovský zájem a šablona se šíří po celé republice; v současné době bylo na 
základě projektu šablony vytvořeno již na 500 internetových stránek knihoven. 
 
      Cena Knihovna roku je nejen oceněním pro Knihovnu města Hradce Králové, ale 
zároveň je krásným dárkem na rozloučenou pro jejího dlouholetého ředitele Jana Pětu. 
Ten po téměř čtyřiceti letech strávených v této instituci odešel v únoru letošního roku do 
penze. A mohl odejít spokojen, protože pod jeho vedením se knihovna stala moderní 
informační institucí s vynikající pověstí v odborných kruzích, která je v očích kulturní 
veřejnosti považována za tradiční a nedílnou součást života v Hradci Králové. 
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