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Hradec Králové se p řipravuje na p říchod jara  
a na slavnostní otev ření nové úst řední budovy m ěstské knihovny 

 

Hradec Králové, 18. b řezna 2013 – Ve st ředu 20. b řezna se v 8.30 hodin ráno 
koná tisková konference primátora m ěsta Hradce Králové MUDr. Zde ňka Finka 
a ředitelky Knihovny m ěsta Hradce Králové Mgr. Barbory Čižinské. Prob ěhne u 
příležitosti slavnostního otev ření úst řední budovy královéhradecké m ěstské 
knihovny. Noviná ře přivítá paní ředitelka práv ě v novém sídle knihovny na 
adrese Wonkova 1262/1a, Hradec Králové 500 02. 

Plánované tiskové konference se kromě ředitelky Čižinské a primátora Finka 
zúčastní také všichni čtyři náměstci pana primátora, Ing. Martin Soukup, PaedDr. 
Jindřich Vedlich, Ph.D., prof. Mgr. Josef Krofra a Ing. Anna Maclová. Ústředním 
tématem tiskové konference bude zahájení provozu dlouho očekávané hlavní 
půjčovny – Centra celoživotního vzdělávání, do kterého byly přestěhovány pracoviště 
z nevyhovujících objektů. Bylo zrušeno hned několik skladů z okrajových částí 
města, dále půjčovna pro dospělé, informační středisko, hudební knihovna a zvuková 
knihovna pro nevidomé a slabozraké a dětská půjčovna na Eliščině nábřeží. 

Kromě samotného stěhování prošla Knihovna města Hradce Králové také 
reorganizací s doplněním nových služeb. Proto dnes uživatel v jediné budově najde 
oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, hudební oddělení, zvukovou knihovnu pro 
nevidomé a slabozraké, a nově také referenční centrum, informační středisko Europe 
Direct a literární kavárnu. Návštěvníkům k dispozici je připraven také víceúčelový sál 
s galerií, dále foyer prvního patra, které se stalo neplánovanou druhou výstavní 
prostorou, a v neposlední řadě střechu – otevřenou terasu s výhledem na město. 
V současnosti se zabíhá také provoz knihařské dílny, který bude dočasně sloužit 
pouze interním potřebám knihovny. V brzké době nabídne své služby i veřejnosti.  

S reorganizací kulturní instituce a přestěhováním do nového sídla souvisí také nový 
vizuální styl celé městské knihovny, jehož nedílnou součástí je i nové logo. Bude 
představeno veřejnosti poprvé spolu s otevřením ústřední budovy.  

Jak již bylo řečeno, projekt výstavby Centra celoživotního vzdělávání byl 
spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod. Celkové výdaje projektu dosáhly 
necelých 200 milionů Kč, z toho bezmála 130 milionů korun činila dotace z Evropské 
unie. Ostatní finance poskytl zřizovatel městské knihovny, statutární město Hradec 
Králové.  

Provozovatel a nájemník v jedné osobě, Knihovna města Hradce Králové, 
předpokládá výrazný nárůst uživatelů a návštěvníků. Důvodem je lepší umístění 
ústřední budovy, než tomu bylo dosud. Nachází se totiž v centru města, blízko hlavní 
nákupní zóny, nedaleko autobusového terminálu a hlavního vlakového nádraží. 
Otevírací doba ústřední budovy byla volena tak, aby maximálně vyhovovala místním 
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i dojíždějícím občanům, studentům, seniorům i rodinám s malými dětmi. Na tyto 
skupiny uživatelů se knihovna zaměřuje především. Kromě ústřední budovy nabízí 
Knihovna města Hradce Králové své služby prostřednictvím jedenácti poboček po 
celém městě, včetně okrajových čtvrtí.  
 
Ve středu 20. března 2013 přivítáme astronomické jaro, tentýž den ve 14.00 hodin 
odpoledne také přivítají královéhradečtí občané několik let plánované nové, moderní 
kulturní a vzdělávací centrum. Primátor města Hradce Králové Zdeněk Fink a 
ředitelka Knihovny města Hradce Králové přestřihnou pásku a přivítají první 
návštěvníky na nové adrese ústřední budovy, která zní Wonkova 1262/1a, Hradec 
Králové 500 02. 
   
 
Další informace: 
Bc. Vladimíra Svobodová, Public Relations 
tel.: 737 657 678  
 
 


