
KNIHOVNA  MĚSTA  HRADCE  KRÁLOVÉ

WONKOVA  1262 /1A ,  500  02  HK

INFORMACE
PRO NOVÉ
ČTENÁŘE
DĚTSKÉ  ODDĚLENÍ  U  VELRYBY

telefon :  495  075  033

e-mail :  detske@knihovnahk .cz



VÍTEJTE V KNIHOVNĚ
Jsme rádi, že se z vás stali čtenáři dětského oddělení U Velryby a na začátek pro vás

máme několik rad, jak si knížky půjčovat a co nejlépe se orientovat v knihovně.

Knížky, které si chcete půjčit domů, přineste nejprve k výpůjčnímu pultu.
Tam vám je knihovníci načtou na vaše konto v počítači. 
 

Knížky, které si budete prohlížet jen v knihovně, nechejte prosím odložené 
na vozíku, nevracejte je zpět do regálu. Zařadíme si je na správné místo sami.

Výpůjční doba je 1 měsíc a najednou můžete mít doma 25 knížek a 15 časopisů.
Pokud knížky nestihnete přečíst, je možné si je prodloužit až na 93 dní, jen nám 
o tom dejte vědět. To je možné několika způsoby. Můžete zavolat na telefonní
číslo 495 075 033 nebo poslat email na adresu detske@knihovnahk.cz.  
 
Další možností je také prodloužení přes internet. Na www.knihovnahk.cz je
 v pravém horním rohu políčko „Moje konto“. Po zadání čísla z vaší kartičky 
a vyplnění hesla (které je vždy datum vašeho narození) si můžete přímo 
na svém kontu zkontrolovat, do kdy máte knížky půjčené, případně si je
prodloužit. 
 
 Na webu knihovny www.knihovnahk.cz najdete i katalog všech knížek       
a můžete se podívat, které knihy jsou volné, případně zarezervovat knížky
půjčené. 
 
Pod záložkou „Pro děti“ najdete spoustu zajímavostí, tipy na knížky, fotky
nebo pozvánky na akce pro děti a mládež. 

Pokud je knihovna zavřená, můžete vrátit knihy, časopisy a CD do
biblioboxu před knihovnou. Nezapomeňte ale, že knihy se pak z vašeho
konta odečtou až následující pracovní den.

Kromě knížek si u nás můžete na jeden měsíc (bez možnosti prodloužení)
půjčit i 5 CD, jeden hravý kufřík, 1 didaktickou hru z lekotéky a jednu deskovou
hru.



ŘAZENÍ KNÍŽEK V DĚTSKÉ  KNIHOVNĚ 

 
Knížky v dětském oddělení jsou řazeny podle příjmení autora.  
Např. knihy Miloše Kratochvíla najdete pod KR

Knížky jsou také rozděleny podle věku barevným proužkem na hřbetu knihy.
 

 
 
 
                      pro děti do 9 let 
                      pro děti od 9 do 12 let.
                      pro čtenáře od 12 let  
                      pro mládež od 14 let.. 
 Pro lepší orientaci najdete knížky rozděleny i podle zájmu. Jsou označené

cedulí s popisem a obrázkem velryby: 
 Básničky, První čtení, Víly a princezny, Walt Disney, Genetická metoda, Logopedie,

Výukové pomůcky, Leporela a pohyblivá okénka, Artové knihy, Minecraft, Poezie, Bajky,
Dívčí romány, Vánoce, Game booky, Vtipy, Děsivé dějiny, Horory, Upíři, Sci-fi, Fantasy,

Čarodějnice, Dobrodružná literatura, Albi- kouzelné čtení, Detektivky, Školní četba,
2. SV, Příběhy pomáhající s problémy, Vztahy Holky/Kluci, Tvoření, Cizojazyčné knihy,

knihy ASGARDu a Komiksy.
 Knížky naučné literatury jsou zařazeny podle tematických celků. Každý celek

má své speciální číslo. Např. příroda 5, umění 7, dějiny a historie 9 atd.
Rozdělení naučné literatury najdete na bocích regálů s naučnou literaturou.  

 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, nebojte se zeptat
knihovnice či knihovníka, jsou tu pro vás.

 
Hezké čtení přeje tým U Velryby

Markét, Kamča, Zdeni, Peťa, Jíťa a Theo 
 
 
 

Informace o akcích konaných na dětském oddělení U Velryby najdete na:
webu knihovny, facebooku DĚTSKÉ ODDĚLENÍ, na nástěnkách, v programu

knihovny i přímo u pultu dětského oddělení. 
 

Otevírací  doba :

Po ,  Út ,  Čt  -  12 :00  -  18 :00 ,  St  -  8 :00  -  18 :00 ,  So  8 :00  -  12 :00



KLUBÍK RYBIČKA 

VÝTVARNÉ DÍLNIČKY 

KOMISOVÝ KLUB 

KLUB  

Pravidelně každou středu OD 15:00 DO 18:00 pro Vás připravujeme výtvarné dílny. Můžete
přijít kdykoliv během uvedeného času.

Každý týden tvoříme něco jiného. Vstupné je 20 Kč. 

Jednou za měsíc se od 10:00 scházíme v Klubíku Rybička, 
který je určen pro nejmenší čtenáře a jejich rodiče.  

 
 

Připravujeme pro vás pohodové akce v Komiksovém klubu.
 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

PODROBNOSTI O AKCÍCH NAJDETE NA WWW.KNIHOVNAHK.CZ

DALŠÍ ZÁBAVA V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ U VELRYBY

  Každý měsíc zábavný kvíz se sladkou odměnou a řada dalších akcí
k výročím a významným dnům.

    Setkání v Klubu Asgard jsou určená mládeži od 14 let. 
   

Těší se na Vás
Vaše Velryba


