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Jednoduchost, p řehlednost; hra s písmeny, variace slov  
- to jsou nové webové stránky Knihovny m ěsta Hradce Králové  

  
Hradec Králové, 3. zá ří 2013 - Hlavní indicie a myšlenky, na jejichž zákl adě vznikly 
nové webové stránky Knihovny m ěsta Hradce Králové? Jednoduchost, p řehlednost. 
Hra s písmeny, variace slov. Leitmotiv? Otev řená kniha. Symbol zábavy i pou čení, 
nositel informací i spolehlivý p řítel. 
     Do virtuálního internetového sv ěta byl spušt ěn web Knihovny m ěsta Hradce 
Králové v pond ělí 2. září tak, aby korespondoval se zahájením poprázdninové ho 
provozu instituce.       
 

Grafické provedení webových stránek vychází z nové vizuální identity Knihovny města Hradce 
Králové, kterou instituce získala spolu s otevřením dlouho očekávané nové ústřední budovy v pro-
storách bývalé továrny Vertex ve Wonkově ulici. Stalo se tak zcela nedávno, ve středu 20. března 
2013. Tehdy představila knihovna veřejnosti také své nové logo, které se stalo nedílnou součástí 
všech tiskovin, propagačních předmětů a dalších materiálů, prezentujících tuto kulturní instituci.  

V logomanuálu se můžeme dočíst, že navržený symbol loga následuje vizi chápání knihovny jako 
moderního knihovnicko-informačního pracoviště, z něhož se stává centrum pro alternativní trávení 
volného času všech generací. Proto je i samotný logotyp pojednán hravě, moderně a s prostorem 
pro množství různých variací. 

Stejným způsobem bylo přistupováno k tvorbě webových stránek. Úvodní stránka nového webu na 
první pohled připomíná otevřenou knihu s barevnými záložkami. Čtyři záložky, čtyři základní sekce 
Pro veřejnost, Pro děti, Pro knihovníky a Pro média, vycházejí svou barevností z nového loga. Ctí 
tím ale také zároveň barevnost interiérů nového sídla Knihovny města Hradce Králové, které navr-
hl architekt David Vávra. 

Nový web si klade za cíl působit přehledně a přátelsky, s lehkostí a jemným humorem v práci se 
slovem a příběhem. Moderně a nadčasově, v souladu s novým objektem ústřední budovy a úlohou 
knihovny 21. století. Vzdušně a plasticky, jako instituce přinášející klid, příjemnou atmosféru, in-
formace, vzdělávání a kulturu.  

Základní služby a informace na webu jsou jasně rozeznatelné a dostupné přímo z hlavní stránky. 
Pro uživatele důležité aktuality, kalendář akcí, ceník, on-line katalog, čtenářské konto, kontakty. 
Vše potřebné hned na úvodní straně. To je doplněno přístupem k informacím o dvou specializova-
ných pracovištích, Zvukové knihovně pro nevidomé a slabozraké a hudebním oddělení.  A navíc, 
přímé vstupy do jednotlivých poboček knihovny, kterých je po celém městě jedenáct. To je nový 
web královéhradecké městské knihovny. 
 
Adresa nového sídla Knihovny města Hradce Králové v reálném světě je Wonkova 1262/1a, Hra-
dec Králové 500 02. Adresa ve světě virtuálním zní www.knihovnahk.cz.  
 
Další informace: Bc. Vladimíra Svobodová, Public Relations, tel.: 737 657 678  


