
 

 

Tisková zpráva 

Městská knihovna roku 2013 

Městskou knihovnou roku 2013 se stala Knihovna města Hradce Králové. Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily již počtvrté 
soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2013. Letos poprvé nad soutěží převzal záštitu 
Svaz měst a obcí. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či 
zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a 
informačních služeb. Vítěz soutěže získává částku 70 000 Kč, kterou věnuje společnost 
Skanska a.s. Do soutěže se přihlásilo 32 městských knihoven.  

Vyhodnocení soutěže probíhá ve dvou kolech. V prvním kole jsou knihovny hodnoceny 
metodou benchmarkingu. Celkem je hodnoceno šestnáct výkonových indikátorů, například 
počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet 
registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnocení se provádí v pěti 
velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel. Na prvních místech se v jednotlivých 
kategoriích umístily:  

Městská knihovna Nová Včelnice Jihočeský kraj Města do 5000 obyvatel 

Městská knihovna Sedlčany Středočeský kraj Města do 10 000 obyvatel 

Městská knihovna Ostrov Karlovarský kraj Města do 20 000 obyvatel 

Knihovna M.J. Sychry Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina Města do 40 000 obyvatel 

Knihovna města Hradce Králové Královéhradecký kraj Města nad 40 000 obyvatel 

   

Tyto knihovny byly ve druhém kole navštíveny a hodnoceny odbornou komisí. Předmětem 
hodnocení na místě bylo především společenské a komunitní působení knihovny pro 
obyvatele města a úroveň prostředí knihovny - exteriér, interiér, technické vybavení, sociální 
zázemí apod. 
 
Zvláštní ocenění získala Městská knihovna v Novém Městě nad Metují, která půjčila každému 
obyvateli svého města v průměru 9 výpůjček. Od firmy LSE Integracion získala bibliobox, tj. 
zvláštní schránku umístěnou mimo budovy knihovny, která umožňuje vracení vypůjčených 
knih nezávisle na provozní době. 
 
Knihovna města Hradce Králové 

Knihovna města Hradce Králové je zřízena Statutárním městem Hradec Králové. Byla 
založena roku 1894 jako městská knihovna. Široké spektrum knihovnických a informačních 
služeb nabízí všem návštěvníků v hlavní budově a v jedenácti pobočkách. Její prostory jsou 
volně dostupné všem registrovaným i neregistrovaným uživatelům. Knihovna patří 
dlouhodobě k nejlepším knihovnám ve své velikostní kategorii. 20. března 2013 byla otevřena 
nová ústřední budova knihovny s názvem Centrum celoživotního vzdělávání. Rekonstrukce 



objektu bývalé továrny Vertex a její vybavení bylo financováno z evropské dotace. Nová 
ústřední budova nyní nabízí 5500 m2 plochy pro čtenáře i pracovníky knihovny. Veřejnosti se 
nabízí 25 000 svazků ve volném výběru, specializované hudební oddělení s největší sbírkou 
CD a not v republice, referenční centrum a Informační středisko Europe Direct, nové dětské 
oddělení s bohatým programem pro malé i větší čtenáře, zvuková knihovna pro nevidomé a 
slabozraké. Pro doplňkové služby a akce slouží víceúčelový sál/galerie s kapacitou cca 160 
míst a 2 menší přednáškové sálky pro cca 30 posluchačů. K dispozici je též literární kavárna, 
terasa se zahradou a letní čítárnou a další výstavní prostory ve foyer v prvním patře. Knihovna 
změnila svůj vizuální styl a nabídla skutečně bohatou nabídku různých typů programů - 
výstavy, přednášky, semináře, workshopy, koncerty, hry, soutěže a exkurze pro různé cílové 
skupiny. 

Statistické ukazatele za rok 2012: 
Počet obyvatel: 93 490 
Knihovní fond: 585 070 knihovních jednotek 
Výpůjčky: 721 522 
Čtenáři: 16 188 
Návštěvníci: 224 789 
 
Kontakt na knihovnu: 
http://www.knihovnahk.cz/ 
Ředitelka knihovny: Mgr. Barbora Čižinská, email: cizinska@knihovnahk.cz, tel. 733 663 779 
Foto knihovny http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/fotogalerie 
 
Pravidla a výsledky soutěže: http://goo.gl/a4Nhud 
 
 
 
V Praze dne 3.10.2013 
Vít Richter 
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