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Knihovna města Hradce Králové je příspěvkovou organizovaní zřizovanou  Statutárním 
městem Hradec Králové.  

 
Knihovna města Hradce Králové je tvořena kromě ústřední půjčovny s čítárnou a 

studovnou a  specializovaných pracovišť (informační středisko, hudební knihovna, zvuková 
knihovna pro nevidomé) také třinácti pobočkami, které jsou rozmístěny na území města tak, 
aby byly služby knihovny dostupné všem jeho obyvatelům.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vstupní chodba ústřední budovy Knihovny města Hradce Králové v Tomkově ulici čp. 177 



Předchůdci městské knihovny byly takové instituce jako Živnostensko-čtenářská jednota 
v roce 1868 v domě „U Zlatého orla“ na Velkém náměstí; v roce 1872 následovala Beseda – 
spolek pro národně uvědomělý společenský život, dále akademický studentský spolek 
Dobroslav a Mansardní knihovna. V Hradci působil i vzdělávací spolek Neruda s dětskou 
knihovnou. Již v jeho čítárně byly mezi 110 druhy časopisů i týkající se hudby. Nicméně u 
kolébky nynější Knihovny města Hradce Králové, mateřské organizace hudební knihovny, 
stály instituce dvě. 

V červnu 1898 byla na městské zastupitelstvo podána žádost o propůjčení, osvětlování a 
vytápění čítárenské místnosti. Tak byla ustavena Veřejná Palackého čítárna, která byla spolu 
s Obecní knihovnou umístěna v domě čp. 33 na Velkém náměstí a otevřena v roce 1899. 

Již tehdy byla hojně navštěvována studenty, i když tajně, protože návštěvy studující 
mládeže byly zapovězeny (především z důvodu „nevhodných“ informací nabízených 
v novinách a časopisech). 

V prvních letech 20. století čítárna navázala spojení s pražskou univerzitou formou 
„universitních extensí“ (veřejně předkládané předměty přednášené na univerzitě) pořádaných 
právě zde. Významnou osobnosti pro čítárnu byl dlouhá léta dr. Batěk. U této aktivity 
Palackého čítárna neustrnula. Byl předložen návrh na uspořádání abonentních koncertů, 
jejichž úspěšné pořádání bylo přerušeno 1. světovou válkou. 

V roce 1912 byla konečně čítárna přestěhována do čtyř místností v domě U Špuláků, kde 
pokračovala v abonentních koncertech a dále rozšířila svou činnost i na sféru výtvarnou. Po 
roce 1916 však byla uzavřena, částečně i z politických důvodů, později organizačně spojena 
s lidovou knihovnou, dosud sídlící na Kavčím plácku. Dne 27. 3. 1923 vzniká Městská 
veřejná knihovna jako výsledek splynutí dvou institucí. 

Městská veřejná knihovna byla založena 1894 na základě snahy profesora reálného 
gymnázia Aloise Matušky, městského radního dr. Františka Ulricha a kopisty L. Domečky. 
Fond byl vybudován na základě rozsáhlého knižního fondu. Knihovna byla pro veřejnost 
otevřena v roce 896, sídlila v jedné místnosti za kostelem sv. Ducha, později obývala společné 
prostory s Palackého čítárnou, několikrát se stěhovala, změnila i název na Obecní knihovnu, 
až v roce 1923 splynula definitivně s Palackého čítárnou. V roce 1939 byla knihovna 
přestěhována do nových prostor bývalého Záložního a úvěrního ústavu v nynější Tomkově 
(dříve Jungmannově) ulici č.p. 177. V tomto domě sídlí knihovna dodnes. 

Rok 1939 byl pro knihovnu obdobím dalším podstatných proměn. Kromě zásadních změn 
týkající se knihovnických odborných prací došlo k založení oddělení cizojazyčné literatury, 
dětského a hudebního oddělení. 

Jak rostlo město, rostla i knihovna. V současné době je knihovna technologicky vyspělou a 
moderní informační a vzdělávací institucí se sedmnácti pracovišti, která poskytují výpůjční a  
informační služby, prostor pro studium, příležitost ke vzdělávání a zajišťují přístup 
k nejrozmanitějším informačním zdrojům, volně přístupným na internetu i k licencovaným 
databázím. 

 
 

 
 
 



Výpůjční služby 
 
K 31. 12. 2009 provozovala Knihovna města Hradce Králové celkem 13 poboček. 

Všechny větší pobočky mají celotýdenní provoz a jsou plně automatizované.  Sedm z nich 
(Kukleny, Malšovice, Labská, Moravské Předměstí-A, Moravské Předměstí-B, Nový HK, 
Slezské Předměstí) má samostatná oddělení pro dospělé a pro děti a mládež;  jedna pobočka 
je otevřena pouze pro dospělé čtenáře (Pražské Předměstí), jedna samostatná pobočka 
funguje pro děti a mládež do patnácti let (Eliščino nábřeží).  

V okrajových částech města provozuje knihovna další 4 výpůjční místa s omezenou 
výpůjční dobou, která jsou otevřena zpravidla 1 až 2 dny v týdnu (Plotiště, Plačice, 
Březhrad,  Piletice).  

Ke 30. 6. 2009 byla zrušena malá  pobočka Plácky. Důvodem byla vysoká 
ekonomickou náročnost a stále se snižující návštěvnost.  

Od ledna 2009 došlo k úpravě ceníku služeb: sjednocení poplatků ve všech provozech 
knihovny a zrušení ročního registračního poplatku pro uživatele nad 70 let. 
  

Od 1. 1. 2009 byl zpřístupněn automatizovaný výpůjční protokol na pobočkách Kukleny, 
Moravské Předměstí-A a na Eliščině nábřeží. Automatizace byla realizována s pomocí grantu 
Ministerstva kultury ČR z programu VISK3. Tímto byla dokončena úplná automatizace 
velkých poboček a čtenářům těchto půjčoven zajištěny srovnatelné služby s ostatními 
půjčovnami. 

 
Od 1. 1. 2009 platí v KMHK nový ceník služeb; došlo ke sjednocení poplatků ve všech 

provozech knihovny a zrušení ročního registračního poplatku pro uživatele nad 70 let. 
 

V průběhu roku 2009 došlo zpřístupnění internetu na pobočkách Plotiště a Piletice; jedinou 
pobočkou, kde dosud není možnost přístupu na veřejný internet, jsou Plačice.  

Pobočka Plačice, která sídlí v objektu mateřské školky v Ořechové ulici byla v červenci 
2009 vymalována a nově bylo uspořádáno oddělení pro děti a mládež. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Interiér pobočky v Plačicích 



K 31. 12. 2009 byla s finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR dokončena  příprava 
na  automatizaci výpůjčních služeb pobočky v Plotištích. Byla provedena revize fondu, celý 
fond označen čárovými kódy. Kromě tří malých výpůjčních míst (Plačice, Březhrad,  Piletice) 
jsou nyní všechna oddělení výpůjčních služeb KMHK plně automatizována.    

 
V období od 2. do 20. 3. 2009 proběhla adaptace oddělení pro dospělé čtenáře pobočky 

Slezské Předměstí v ulici Gagarinova na sídlišti Sever. Půjčovna byla vybavena novým 
mobiliářem, který vyrobila firma INTEBO Šebek; prostory byly vymalovány a byla položena 
nová podlahová krytina. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                             Půjčovna pro dospělé čtenáře na Slezském Předměstí po adaptaci v březnu 2009 
 



V červenci 2009 jsme nechali upravit vstupní 
prostory a schodiště v budově v Tomkově ulici čp. 620, 
kde provozujeme hudební knihovnu. 

 
V budově byly provedeny nátěry oken, zábradlí, 

schodů a výmalba stěn. 
 
 Výtvarné zpracování, které dodalo rozlehlým a 

nevlídným vstupním prostorám přívětivý ráz, zajistila 
vývarnice  Bc. Kateřina Hornychová Baliharová. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
     Upravené vstupní prostory v budově hudební knihovny 



Komplexní rekonstrukcí  prošla v období od  
14. – 31. 12. 2009 studovna s čítárnou 
v ústřední budově knihovny v Tomkově ulici 
čp. 177.  
Studovna byla vybavena novým mobiliářem 
od firmy INTEBO Šebek, prostory byly 
vymalovány, provedeny nátěry radiátorů a 
byla položena nová podlahová krytina. 
 
Nově zrekonstruované prostory umožňují 
nabídnout široké veřejnosti především 
příjemné prostředí pro studium a četbu 
periodik a  větší volný výběr naučné literatury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Studovna s čítárnou po prosincové adaptaci je příjemným a moderním pracovištěm   



Ve 3. čtvrtletí 2009 byly provedeny přípravné práce na sjednocení databází 
registrovaných uživatelů a systémové práce nutné k zavedení jednotného čtenářského 
průkazu.  

Jednou z přípravných prací na sjednocení čtenářských průkazů byla kontrola databáze 
čtenářů knihovny obsahující 22.000 záznamů. Do konce roku 2009 měla každá půjčovna 
svou vlastní evidenci a tak se často stávalo, že jeden čtenář byl zaevidován na více 
půjčovnách. Pro sjednocení průkazů bylo důležité, aby u čtenáře, který byl zaevidován na 
více půjčovnách, byly rozhodující údaje pro sjednocení stejné jak formálně, tak věcně. Při 
této příležitosti byla provedena aktualizace údajů ve čtenářské kartě jako např. bydliště, 
mail apod. 

S dostatečným časovým předstihem jsme všechny návštěvníky webových stránek 
upozornili na změny, které od ledna 2010 v našich půjčovnách nastanou, a kam se mohou 
obrátit pro další potřebné informace. 

K 31. 12. 2009 byla ukončena příprava  a od 4. ledna 2010 platí ve všech odděleních a 
pobočkách knihovny jednotný průkaz. V současné době je každý náš uživatel registrován 
pouze pod jedním číslem, které je platné pro všechny pobočky. Také roční registrace je pro 
celou knihovnu jednotná a výpůjční protokol zohledňuje tu s nejdelší platností. 

Pro uživatele tato novinka představuje velký komfort, protože s jediným čtenářským 
průkazem mohou nyní využívat všechny služby ve všech odděleních a pobočkách KMHK. 
Jedinou výjimku tvoří zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké, kde je pro registraci 
vyžadováno potvrzení lékaře o těžké zrakové vadě. 

 
Statistické výsledky ve výpůjčních službách – srovnání let 2007 - 2009 

 
 Rok 2007 

 
Rok 2008 Rok 2009 

Registrovaní čtenáři 
celkem 

13.888 13.890 13.903 

dospělí čtenáři 10.254 10.379 10.352 
děti 3.634 3.511 3.551 
 
 

   

Výpůjčky celkem 771.845 815.721 798.677 
dospělí beletrie 341.910 322.186 327.403 
dospělí naučná 210.444 196.013 109.788 
ostatní dokumenty 68.461 143.971 234.112 
dospělí celkem 620.815 662.170 671.303 
děti beletrie 101.247 105.893 94.768 
děti naučná 49.783 47.658 32.606 
děti celkem 151.030 153.551 127.374 
 
 

   

Počet návštěvníků 186.988 195.923 224.510 
 
 

   

Akce celkem 632 673 817 
Návštěvníci akcí 15.611 13.174 14.966 
 
 

 



Celkový počet uživatelů knihovny zůstal prakticky stejný jako v roce 2008: celkem 
13.903 registrovaných uživatelů (zvýšení o 13 registrovaných uživatelů).  

Změnilo se oproti předchozímu roku poměr v jejich složení: je patrný mírný pokles u 
dospělých a naopak nárůst v počtu nově registrovaných dětí. Jedná se o především o 
důsledek aktivit půjčovny pro děti na Eliščině nábřeží. Půjčovnu jsme v nových prostorách  
naproti muzeu otevřeli v říjnu 2008 (po vypovězení nájemní smlouvy z prostor ZŠ J. 
Gočára, kde od roku 1995 sídlila dětská půjčovna);  a od té doby dochází k přílivu dětských 
uživatelů. Oproti tomu v ostatních půjčovnách pro děti není patrný nárůst počtu nových 
uživatelů; v některým místech naopak dochází k pomalému trvalému úbytku dětských 
čtenářů.  

K nárůstu dětských i dospělých uživatelů a počet výpůjček došlo i v nově 
zrekonstruované pobočce Moravské Předměstí-A v objektu výměníku ve Formánkově ulici 
(otevřeno pro veřejnost v září 2008). Tento trend je ale pouze dočasný, ovlivněný novostí 
provozu,  v roce 2010 již další větší nárůst počtu nových čtenářů nepředpokládáme. 
 

 V roce 2009  knihovnu navštívilo 224.510 návštěvníků; o 28.587 více než v roce 2008. 
Z toho ve výpůjčních službách 181.683 návštěvníků: o 7.879 více než v předchozím roce. 
Velké zvýšení počtu návštěvníků oproti roku 2008 je ovlivněno stále větším zájmem 
uživatelů o poskytování online služeb. KMHK umožňuje registrovaným uživatelům 
vzdálený přístup do databází Naxos Music Library a Grove Music Library. O vzdálený 
přístup do databází, které nabízí knihovna, je mezi uživateli stále větší zájem. 

 
 

 
 
 

 
V roce 2009 si uživatelé naší knihovny vypůjčili celkem 798.677 knih, periodik, 

hudebnin, zvukových i elektronických publikací. Oproti předchozímu roku poklesl v roce 
2009 celkový počet výpůjček o 17.044 knihovních jednotek. U výpůjček dospělých čtenářů 
byl oproti předchozímu roku mírný nárůst: o  9.133 titulů. Dospělí uživatelé mají výrazně 
menší zájem o výpůjčky tradičních tištěných dokumentů  - zejména naučných knih a 
naopak začínají významně preferovat půjčování zvukových nosičů a elektronických 
dokumentů.  

 
Ze statistických výsledků je vidět menší počet výpůjček pro děti do 15 let. Oproti roku 

2008 poklesl počet vypůjčených titulů v dětských odděleních knihovny o 26.177. S tímto 
trendem – čili s úbytkem zájmu o četbu u dětí – se potýkáme dlouhodobě.  

V jednoznačném vztahu se snižujícím se počtem dětských výpůjček je v přímé 
souvislosti nárůst počtu kulturních a vzdělávacích akcí a pořadů pro veřejnost. Naprostá 
většina je určena dětem a mládeži. Cílem těchto aktivit je podporovat  čtenářství dětí a 
motivovat k četbě  a návštěvě knihovny.  

 
Dospělí čtenáři si v průběhu roku 2009 domů půjčili celkem 437.191 knih. Největší zájem 

byl tradičně o beletrii.  
První místo na žebříčku oblíbenosti a s tím související i nejvyšší počet ročních  výpůjček u 

dospělých čtenářů získala stejně jako v několika minulých letech kniha Bílá Masajka od 
Corinne Hofmannové, kterou si domů odnesl úctyhodný počet 174 čtenářů, o 27 více než 
v roce předchozím.  



Druhým nejžádanějším titulem byl Rok kohouta od Terezy Boučkové, který v roce 2008 
získal třetí místo.  Tato autorka se mezi deseti nejčtenějšími knihami roku 2009 objevila 
hned dvakrát; její knížka Indiánský běh obsadila desáté místo. 

Třetí příčka patří knize Na západní frontě klid od Ericha M. Remarqua, čtvrté jsou 
Nerudovy  Povídky malostranské.O pátou a šestou pozici se dělí se stejným počtem 
výpůjček (121) kniha Svérázná nevěsta autorky Joan Johnston a Michal Viewegh 
s Románem pro muže.  

Na sedmém a osmém místě se opět objevuje školní četba: Máchův Máj (119 výpůjček) a 
Krysař od Viktora Dyka, který byl v roce 2009 vypůjčen a snad i přečten celkem 117-krát. 

Knižní bestseller Barbary Nesvadbové Bestiář, který si získal popularitu především díky 
své filmové adaptaci, klesl ze třetího místa, které obsadil v roce 2008, na devátou příčku. 

Předloňský vítěz, bestseller Dana Browna Šifra mistra Leonarda, se v roce 2009 nedostal 
ani do první dvacítky nejžádanějších knih.  
 
Z celkového počtu knih pro dospělé představovaly výpůjčky 

naučné literatury pouze 25%. Největší popularitě se  tradičně těší 
memoárová literatura.  
Čtenáři si v loňském roce z knihovny nejčastěji odnášeli 

životopisnou knihu Miroslava Donutila Ptejte se mě, na co chcete, 
já, na co chci, odpovím.  

Knížku z pera populárního herce a baviče si čtenáři Knihovny 
města Hradce Králové vypůjčili celkem 85x. 

 

Na druhém místě skončila kniha nazvaná stručně Jiřina Jirásková autora Alexe 
Koenigsmarka. Další žádanou knihou byla v roce 2009 publikace Roberta Rohála Když se 
život nemazlí s podtitulem Osudové křižovatky, věnovaná zajímavým životním příběhům 
českých hereček a zpěvaček. V knize  čtenáři naleznou jména známá z divadelních prken, 
koncertních pódií a televizní obrazovky, např. Marta Kubišová, Hana Maciuchová, Jana 
Šulcová nebo Milena Dvorská, Vlaďka Kozderková a další.  
Čtvrtou příčku v žebříčku nejčtenějších naučných knih půjčovaných v odděleních pro 

dospělé čtenáře obsadila  kniha Dany Čermáková s názvem Popelka Libuše Šafránková. První 
pětku uzavírá knížka Richarda Sachera Karel Svoboda, věnovaná životním osudům tragicky 
zesnulého hudebního skladatele populární hudby.  

Mezi velmi žádané patří tradičně také knižní průvodci. V roce 2009 byl mezi našimi čtenáři 
kromě zahraničních průvodců také velký zájem o průvodce naším hlavním městem. Průvodce 
Prahou si jen v ústřední půjčovně vyžádalo 15 čtenářů. 

Je velmi potěšující, že byly opět úspěšné i knihy s regionální tématikou.  Královéhradecké 
obrázky Jiřího Maliny obsadily pátou příčku a mezi dvacet nejpůjčovanějších titulů loňského 
roku se řadí kniha Hradec Králové od Jana Jakla, fotografická publikace Hradec Králové 
z roku 1976, a nová publikace Slavné vily Královéhradeckého kraje. 

 
U dětské populace byla v loňském roce také oblíbenější krásná literatura, což je posun 

oproti uplynulým létům, kdy děti preferovaly naučnou literaturu. V beletrii se na prvním místě 
umístila kniha animovaných příběhů Bořek stavitel. Na druhém místě skončilo sedmé 
pokračování bestselleru o čarodějnickém studentu Harry Potter a relikvie smrti. Třetí příčku 
obsadil dívčí román z pera americké autorky Lisi Harrisonové Dívčí parta. Poté následoval 
další dívčí román Spolek holek Lékorek od Patricie Schröderové.  

Jsme rádi, že se na předním místě ocitla knížka, která patří do zlatého fondu české literatury 
pro děti. Povídání  o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka si půjčilo 79 dětí, díky kterým kniha 



získala páté místo. Na dalším místě byl komiks Garfield, po němž následovala školní četba 
Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Zbylé tři pozice z deseti nejpůjčovanějších 
beletristických knih pro děti a mládež obsadily francouzské komiksy o Asterixovi a 
Obelixovi.  

 
Z celkového počtu 153 551 vypůjčených dětských knih zabírala naučná literatura jen 31 

procent. Stále velmi populární zůstávají obrazové encyklopedie a atlasy zvířat. 
Nejpůjčovanější dětskou naučnou knihou byly vloni Dinosauři - knížka plná poznatků a 
zajímavostí o těchto vyhynulých tvorech. Velmi populární se staly knížky rad všeho druhu, 
které si půjčují hlavně dívky a jsou vydávány v edici tajné knihy W.i.t.c.h. Velmi žádané byly 
mezi dětmi i knižní průvodce populárními filmy. Kromě Shreka to byly knihy o filmech 
Ratatouille, Piráti z Karibiku a Star Wars. Často se půjčovaly i netradičně napsané knihy o 
historii z edice Děsivé dějiny. 
 

V rámci meziknihovní výpůjční služby zaznamenáváme stále pokles zájmu o poskytování 
této služby, který souvisí s vyšší dostupností zdrojů na internetu. V roce 2009 jsme obdrželi 
celkem 94  žádanky o výpůjčku z jiných knihoven, což oproti minulému roku představuje 
sice nárůst o 21 požadavek. Z celkového počtu 94 požadavků bylo  69 dokumentů 
požadováno z fondu ústřední půjčovny (kladně vyřízeno 69); 39 požadavků bylo na tituly 
z fondu hudební knihovny (kladně vyřízeno 25 požadavků). 

Naše knihovna odeslala 88 požadavků o meziknihovní výpůjčku – pokles oproti roku 
2008 o 122 požadavků. Z ústřední půjčovny odcházelo 22 žádanek, které byly všechny 
kladně vyřízeny; z hudební knihovny odešlo 67 požadavků, z toho bylo 66 požadavků 
vyřízeno kladně. 
 

V lednu 2009 byla zavedena nová služba: online prodlužování výpůjček prostřednictvím 
internetu. Po ročním provozu se ukazuje, že se jedná o službu, která je vysoce ceněná mezi 
uživateli naší knihovny a výrazně naše služby zkvalitnila. 

 
  

Ze záložních skladů ve Starých Nechanicích a Dolní Přímu bylo v roce 2009 dovezeno 
celkem  3.998 dokumentů, z toho 1.838 naučná literatura, 2.160 beletrie. Objednané 
dokumenty se dovážejí dvakrát týdně, pravidelně vždy v pondělí a ve čtvrtek. 

 
 

Specializované a informační služby 
 

Informa ční středisko Knihovny města Hradce Králové v přízemí v Tomkově ulici č.p. 177 
navštívilo  3.562 uživatelů (nárůst oproti roku 2008 o 215): z toho  2.224  jich využilo 
veřejný internet (v roce 2008 bylo zájemců o veřejný internet v inf. středisku 2089). 
Uživatelé informačního střediska si v roce 2009 půjčili 3.250 dokumentů, především z fondu 
regionální literatury a hradecenzií. 

V informačním středisku je přístupno 9 databází, z toho 6 licencovaných a tři  vlastní 
databáze, jsou to:  Region Hradec Králové (město a okres): databáze obsahuje záznamy knih 
a článků z regionálního tisku, které se tematicky vztahují k regionu města a okresu Hradec 
Králové. Doplňuje se též rozpisem sborníků a monografií. Regionální osobnosti: databáze 
obsahuje faktografické údaje o životě a díle osobností královéhradeckého regionu. Výročí 
města a okresu Hradec Králové: databáze podává roční přehled aktuálních výročí událostí a 
osobností města a okresu Hradec Králové. 

Nejvyužívanějšími licencovanými databázemi jsou ANOPRESS, ASPI a ČTK. 
 



V informačním středisku proběhlo v roce 2009 celkem 24  exkurzí, kterých se zúčastnilo 
1.548 žáků a studentů. 

 
Informační středisko dlouhodobě  a systematicky buduje regionální databáze o městu a 

okrese Hradec Králové i databázi regionálních osobností. Do databáze Region (město a okres 
Hradec Králové)  bylo v roce 2009 vloženo 1549 článků z tisku, 264 statí ze sborníků a 
kapitol z monografií. Do faktografické databáze regionálních osobností bylo vloženo 70  
nových faktografií. 

Nově jsme začali ukládat i obsáhlejší a náročnější dotazy našich uživatelů, které mají 
převážně regionální tématiku. V loňském roce bylo uloženo 79 registrovaných informací. 
Knihovna je i nadále zapojena do projektu „Ptejte se knihovny“. V loňském roce jsme 
zodpověděli 48 on-line dotazů.  

V květnu 2009 jsme zrušili elektronické dodávání dokumentů (služba EDD), protože došlo 
k markantnímu zdražení této služby a stala se tak pro běžné uživatele zcela nepoužitelnou;  
nahrazeno službou MRS (zasílání papírových kopií z Národní knihovny): 34 dokumentů 

 
Ke zkvalitnění komunikace s uživateli a k propagaci služeb přispělo používání 

internetových komunikátorů jako např. SKYPE, ICQ, JABBER aj. Knihovna se snaží oslovit 
mladší generaci – uživatele i neuživatele knihovny - také prostřednictvích sociální sítě 
FACEBOOK, kde má od června 2009 zřízeny dvě stránky; jedna z nich funguje jako 
fanouškovská stránka a druhá, která je určená mladším dětem, je osobním profilem 
virtuálního skřítka Libríska, patrona dětských oddělení. 

 
Počet virtuálních návštěv webových stránek za rok 2009 je 87.293; v roce 2008 to bylo 

91.371 virtuálních návštěv.  
 
Hudební knihovna je specializované oddělení knihovny města Hradce Králové; sídlí 

v Tomkově ulici čp. 620. Hudební knihovna nabízí k půjčení hudební knížky, velké množství 
not všech možných žánrů pro různé typy nástrojů, zvuková CD s hudbou vážnou i populární, 
mluvené slovo na MP3 i dětské pohádky a  písničky. Dále  DVD s nabídkou filmů, CDROMy 
s hudební tematikou, časopisy. 

Hudební knihovna je tvořena půjčovnou s možností absenčního půjčování hudebních 
nosičů, hudebnin, publikací o hudbě. Dále disponuje vlastním poslechovým studiem 
s možností prezenčního poslechu a informačním pracovištěm se specializovanou nabídkou 
hudebních CDROM a databází. 

Informační pracoviště hudební knihovny umožňuje kromě jiného místní i dálkový přístup 
k hudebním databázím – encyklopedické Grove Music Online  a  poslechové Naxos Music 
Library. Pro návštěvníky hudební knihovny je k dispozici také veřejný internet. 

Kromě nových typů zvukových médií má hudební knihovna ve svém fondu více 16 tisíc 
klasických vinylových  gramodesek; ty je možno poslouchat v poslechovém studiu spolu 
s tituly, které jsou vázány omezeními pro absenční půjčování. 

Hudební knihovna měla v roce 2009 registrováno v uživatelské databázi 1.043 uživatelů, 
kteří zde vykonali v průběhu roku 14.462 návštěv. Celkem si návštěvníci v tomto roce 
vypůjčili 66.690 dokumentů. 

Hudební knihovna v roce 2009 zorganizovala 98 hudebních, poslechových a vzdělávacích 
akcí, z toho 15 pro dospělé. 

Z celkového počtu návštěvníků hudební knihovny jich využilo služeb poslechového studia 
1.083, z toho 797 v rámci kolektivních akcí (celkem 58 výchovně-vzdělávacích akcí). 

Informační pracoviště hudební knihovny poskytlo svým uživatelů v roce 2009 celkem 1.383 
výpůjček ze svého fondu. Informační pracoviště nevykazuje v ročním statistickém přehledu 



individuální návštěvníky. Počet návštěvníků na kolektivních vzdělávacích akcích, které v roce 
2009 pořádalo informační pracoviště hudební knihovny, byl 395, dalších 597 uživatelů zde 
žádalo přístup k veřejnému internetu, 32 zájemců z řad veřejnosti bylo proškoleno v práci 
s IVT a internetem. 
 

Hudební knihovna se řadí svým fondem hudebních nosičů mezi největší a nejvýznamnější 
hudební knihovny v ČR. Její fond magnetofonových kazet využívají ve velké míře rovněž 
uživatelé zvukové knihovny pro nevidomé (jedné z největších poboček Macanovy knihovny 
pro nevidomé a slabozraké v Praze), která je součástí královéhradecké knihovny.  
 

 Službu pro nevidomé spoluobčany poskytuje zvuková knihovna, která je spolu hudebním 
oddělením součástí  hudební knihovny KMHK.  

Zvuková knihovna působí v Knihovně města Hradce Králové už téměř dvacet let; nabízí své 
služby zrakově postiženým občanům Hradce Králové a okolí. Půjčuje a zasílá zvukovou četbu 
všem potřebným, kteří projeví o tuto službu zájem. V popředí zájmu je sice komunita zrakově 
postižených, ale služby zvukové knihovny, tj. půjčování zvukových literárních i hudebních či 
jazykových nahrávek, jsou poskytovány i klientům, jimž jejich handicap neumožňuje 
používat ruce, např. paraplegikům ale i  dyslektikům, držitelům průkazu ZTP/P, zkrátka lidem 
s takovým psychickým či fyzickým handicapem, který jim znesnadňuje či zcela znemožňuje 
čtení. 

Hradecká zvuková knihovna je současně jednou z největších poboček Knihovny a tiskárny 
K. E. Macana v Praze a jako taková získává od ní veškerou produkci zvukových knih zdarma. 
Také služby našim klientům jsou bezplatné. Týkají se jak registrace nových uživatelů, tak 
půjčování i zasílání zvukové četby domů.  

Hlavní službou  zvukové knihovny je půjčování zvukových literárních, hudebních a 
jazykových nahrávek. Náš „čtenář“ si tak může vypůjčit na dobu jednoho měsíce tři i více 
zvukových knih dle vlastního výběru. V minulosti byly realizovány na magnetofonových 
kazetách, později na CD. V současné době se postupně přechází na digitální formát MP3, 
který dovoluje výrazně zvýšit kapacitu nosiče CD, ale i stahování na flash disk. 

V současnosti je pro uživatele zvukové knihovny připraveno dnes již téměř 4.000 titulů 
naučné literatury a beletrie různých žánrů. Knihy, které jsou nahrány na MC, CD a CD ve 
formátu MP3, nahráváme zájemcům i na vlastní paměťová média jako jsou  flash disky nebo 
SD karty.  

 
Zvuková knihovna půjčila v roce 2009 celkem  10.183 titulů zvukových knih na  49.481 

nosičích;   z toho zásilkovou službou  prostřednictvím České pošty bylo expedováno 6909 
titulů  na 29.093 zvukových nosičích.   
Osobních návštěv bylo v roce 2009 ve zvukové knihovně  4.157. Zvýšil se zde o 33 počet 
nově registrovaných uživatelů;  k 31. 12. 2009 bylo ve zvukové knihovně registrováno  327 
uživatelů.  

Katalog všech zvukových knih lze nalézt na webových stránkách Knihovny města 
Hradce Králové, dále je nahrán na magnetofonových kazetách a k zapůjčení v přímo ve 
zvukové knihovně. Čtvrtletně jsou našim uživatelům rozesílány seznamy nových titulů, 
opatřené krátkými anotacemi, kde si uživatel označí zvukové knihy, o které má zájem a na 
základě jeho objednávky jsou mu tituly zasílány. 
 
 
 
 
 



Knihovní fondy 
 
Celkový stav knihovního fondu je k 31. 12. 2009 nižší než v roce předchozím o 1.359 

knihovních jednotek. Příčinou je vyšší úbytek  (26.191 knihovních jednotek) oproti přírůstku 
(21.608 knihovních jednotek).; důvodem je jednak i nadále o zpracovávání skluzu v odpisech 
z minulých let, kdy došlo k rozsáhlým aktualizacím fondu v záložních skladech, revize 
v jednotlivých provozech knihovny a zahájení aktualizace fondu v souvislosti s plánovaným 
stěhováním knihovny do prostor bývalé továrny Vertex. 

Knihovna v roce 2009 odebírala 650 exemplářů titulů periodik různých žánrů. 
 
                    Struktura knihovního fondu k 31. 12. 2009 
 

Knihovní fond celkem 641 227 
z toho - naučná literatura 203 222 
           -  krásná literatura 332 960 
            -  tištěné hudebniny 39 190 
            -  zvukové dok. 38 143 
            -  zvukově obrazové dok. 950 
            -  elektronické dok. 1 628 
            -  jiné dokumenty 25 134 

 
Akvizice v roce 2009 

 

Přírůstek celkem 21 608 
z toho - knihy 16 931 
           -  hudebniny 868 
           -  AV dokumenty                                                                                        
            -  zvukové knihy           

1 425 
2 384 

 
Z celkového ročního přírůstku knih a kompletů periodik představuje 1.095 knihovních 

jednotek  dary.  
 

Struktura knižního p řírůstku v roce 2009 
 

Celkem knihovních jednotek 16 931 
pro dospělé 12 624 
z toho - naučná 3 854 
            - beletrie 8 770 

pro děti 4 307 
z toho - naučná 789 
            - beletrie 3 518 

 
Na nákup knihovního fondu bylo v roce  2009 vyčerpáno 4,68 mil. Kč; z toho na nákup 
knih 2,69 mil. Kč.  



Aktualizací a revizí prošlo 60.495 knihovních jednotek (KF poboček MP-A, NHK, Plotiště, 
Plačice, Březhrad). Uzavřena byla revize pobočky Kukleny. 

 
Revize knihovního fondu pobočky Moravské Předměstí –A, která sídlí ve výměníku C33 ve 

Formánkově ulici, byla provedena v termínu 16.- 27. 3. 2009;   počet revidovaných 
knihovních jednotek: 21.401. 

 
Revize knihovního fondu pobočky NHK byla provedena 21.9. - 2.10.2010;   počet 

revidovaných knihovních jednotek  32.304. 
Fond pobočky Plotiště byl revidován v  červnu 2009;   počet revidovaných knihovních 

jednotek: 6.790. 
 
V průběhu roku 2009 došlo k aktualizaci fondu vázaných periodik v záložním skladu Dolní 

Přím; část fondu byla nabídnuta a odvezena do Státního okresního archivu v Hradci Králové, 
část Muzeu VČ. Fond, který si ponechala KMHK byl přestěhován do skladu ústřední budovy 
v Tomkově ulici. 

Fond vázaných periodik hudební knihovny byl rovněž aktualizován a přestěhován do skladu 
na Eliščině nábřeží. 

 
Fond pobočky Plácky  byl vzhledem k ukončení provozu této pobočky ke 30.6.2009 

odepsán; jednalo se o fond poškozený a zastaralý. Část fondu zrušené pobočky byla 
převedena na pobočky Piletice a Březhrad. 

 
Knihy evidované na signaturách 1-7.000 z fondu pobočky Pražské Předměstí byly 

převedeny do fondu ústřední půjčovny a přestěhovány ze záložního skladu v Dolním Přímu 
do  skladu v ústřední budově knihovny. Stejně byl přestěhován i fond cizojazyčné literatury 
byl ze skladiště v Dolním Přímu do skladu v Tomkově ulici;  čtenáři mají tuto část fondu 
okamžitě k dispozici a odpadá tak časová prodleva při objednávání a dovážení dokumentů. 

 
V průběhu roku 2009 bylo dokončeno  retrospektivní ukládání knihovního fondu regionální 

literatury (signatury 100.000).  
 
Byl zahájen projekt retrospektivního zpracování fondu gramodesek. V roce 2009 bylo 

zpracováno a do elektronického katalogu uloženo 8.162 gramodesek.  
 
 
Kulturn ě vzdělávací akce pro veřejnost 
 
Kulturně vzdělávacích akcí pro veřejnost bylo zrealizováno 817 (o 244 více než v roce 

2008).  
 
Celkem navštívilo v roce 2009 kulturní a vzdělávací akce pořádané Knihovnou města 

Hradce Králové 14.966 dětí a dospělých. 
 

V přednáškovém sále v Tomkově ulici č.p. 177 jsme v roce 2009 uspořádali 33 akcí a 
pořadů pro dospělé návštěvníky. Celkem je jich zúčastnilo 992 lidí.  

V akcích pro dospělé převažují literární besedy, větší návštěvnosti se ale těší cestopisná 
vyprávění a promítání a komponované hudební pořady.  
 
 



DATUM AKCE 
6.1. J. Mára - Nový Zéland 
16.1. B. Nesvadbová - Pohádkář 
3.2. T. Černohous - Egyptské dobrodružství 
4.2. Spiritualita a svoboda - Waldorf 
24.2. E. Hurychová - Řekla jsem ne tyranovi 
3.3. Karel Stýblo - Nový Zéland  
10.3. John Davis - Hezký víkend (autorské čtení) 
18.3. Dny Frankofonie - čtení Gauguinových dopisů 
24.3. Emile Lansmann v srdci Frankofonie 
25.3. Vzpomínky na starý Hradec Králové 
14.4.  M. Haisová - Muži + ženy = věčné téma  
15.4. Spolupráce učitelů waldorfských škol 
16.4. Koncert Blues G 
28.4. Pavel Chadima - Arizona 
5.5. Petra Sehnalová - Grafoterapie 
26.5. J. Mára - Nový Zéland 2.- Jižní ostrov 
9.6. J. Sobotka, J. Fixl - O čertu Pepiášovi 
8.9. P. Landsmannová - přednáška Marketing v knihovnách  
15.9. A. Dudek - Malování pro děti - veřejnost 
16.9. A. Dudek - Malování pro děti - MC Domeček 
22.9. L. Papazian - Putování za malebným Balkánem 
30.9. P. Škyřík - Knihovna, Adam a Aida… 
30.9. Exkurze v knihovně (pro knihovnice) 
30.9. P. Sehnalová - Grafoterapie 
6.10. Pražská německá literatura 
3.11. S. Nopová - křest knihy Za útesem leží svět 
5.11. Exkurze v knihovně (v rámci Týdne vzdělávání dospělých) 
5.11. Křest knihy Starý HK dům od domu 
9.11. Spolek přátel za starý HK - přednáška 
10.11. J. P. Hejátko - Pomníky z asfaltu (autorské čtení) 
11.11. J. Prévert - komponovaný pořad - pro Ligu proti rakovině 
16.12. Knihovnický inspiromat 
 
 
Převážná větší akcí a pořadů pro veřejnost, které jsme v roce 2009 připravili, byly věnovány 

především podpoře a rozvoji dětského čtenářství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dětští účastníci 
celoknihovní soutěže 
Z města do města 
v rámci projektu Věnná 
města čtivě a hravě. 



Akcí pro děti a mládež se v roce 2009 uskutečnilo několik stovek: výstav, soutěží, 
literárních besed, výletů; několikrát se v knihovně nocovalo. 

Ve druhém pololetí 2009 probíhal v dětských odděleních projekt s názvem Věnná města 
čtivě a hravě. Cílem projektu bylo formou soutěžní hry podporovat a rozvíjet dětské 
čtenářství, seznámit děti s historií a současností Knihovny města Hradce Králové, s městem 
Hradec Králové, které je největším a nejvýznamnějším sídlem Královéhradeckého kraje a 
jedním z nejznámějších věnných měst českých královen,  a ostatními věnnými městy v naší 
republice.  

Pomocí znalostních  kvízů, motivačních her a interaktivních besed – tj. zábavně a nenásilně 
– byla postupně představena dětem věnná města českých královen – Hradec Králové, Mělník, 
Vysoké Mýto, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Chrudim, Nový Bydžov, Polička, Jaroměř 
– jejich historický význam, kulturní a architektonické dědictví, přírodní podmínky a turistické 
zajímavosti apod. 

Projekt měl tak velký ohlas mezi našimi čtenáři, že jsme v roce 2010 pokračovali dalšími 
aktivitami tématicky zaměřenými na věnná města. 

 
V červnu besedoval s našimi dětskými čtenáři spisovatel Jan Sobotka a malíř Jiří Fixl, kteří 

představili malým posluchačům sérii knížek o čertu Pepiášovi. 
 

 
 
 
 

Dr. Sobotka (vpravo) autor 
knihy o čertu Pepiášovi, 
akad.  Malíř Jiří Fixl 
(vlevo) ilustrátor knihy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V září 2009 proběhla tradiční akce Ptáčkoviny, interaktivní show na několika našich 

pobočkách pro stovky dětí předvedl ilustrátor Adolf Dudek. 
 

Knihovna  připravila a vydala v roce 2009 dvě výběrové bibliografie: personální 
bibliografii věnovanou Františku Ulrichovi při příležitosti výročí narození a bibliografii 
ke 115. výročí založení Knihovny  města Hradce Králové.  

 
Kalendárium 2009 (79 s.) přináší přehled osobností a událostí kulturního života v celém 

královéhradeckém okrese. Zvláštní část Kalendária je věnována osobnostem, výročím a 
událostem  hudebního života našeho regionu. Kalendárium vyšlo v roce 2008 naposledy 
v tištěné podobě. Od roku 2009 je k dispozici pouze v elektronické podobě. 



Hospodaření a rozvoj  
 
Příspěvek zřizovatele na provoz knihovny byl v roce 2009 oproti předešlému roku navýšen 

z 25.828 tis. Kč na 26.964 tis. Kč, tj. 0 4,4%. Dotace na regionální funkce z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje pro rok 2009 zůstala na stejné výši jako v předchozím roce, tj.  
2.475 tis. Kč.  

Hospodaření knihovny bylo v průběhu roku vyrovnané, k 31. 12. 2009 skončilo nulovým 
hospodářským výsledkem, tj. náklady a příjmy byly v roce 2009  ve stejné výši.  
Příčinou tohoto výsledku hospodaření jsou mimořádné náklady na modernizaci vybavení 
studovny v ústřední půjčovně v Tomkově ul. č. 177 ve výši 205 tis. Kč z důvodu zlepšení 
kvality poskytovaných služeb čtenářům.  

 
   Spotřeba materiálu, energie, nákup zboží a služeb v roce 2009 představovala částku 10.550 
tis. Kč, nájmy 131 tis. Kč. Příspěvky a dary od sponzorů byly v roce 2009 ve výši 22 tis. Kč. 
V grantových programech Ministerstva kultury ČR jsme získali dvě neinvestiční dotace v 
celkové výši Kč 204 tis. Kč: 164 tis. Kč (MATRIX: šablona webu pro malé knihovny – 
kapitálové náklady 65 000,-Kč (nákup serveru) běžné náklady 99 000,-Kč)  

a 30 tis. Kč v programu VISK3 z MK ČR Automatizace pobočky KMHK v Plotištích.  Z 
fondu rozvoje kultury města Hradec Králové jsme obdrželi 10 tis. Kč na projekt o věnných 
městech. 

 
   Příjmy z vlastní činnosti klesly z 1.171 tis. Kč na 1.116 tis. Kč, tj. o 4,7% méně než v roce 
předchozím. Příjmy z hlavní činnosti byly nižší pouze o 3,57 %. V porovnání s rozpočtem 
jsou vlastní tržby vyšší o 3,7 %.  
   Celkové náklady jsou vyšší v porovnání s rokem 2008 o 3,7% v důsledku růstu cen 
materiálu, mimořádných nákladů na vybavení studovny a nárůstu mezd. Mzdové prostředky 
byly v roce 2009 vyšší v porovnání s předcházejícím rokem o 3,49 % z důvodu zvýšení 
platových tarifů na základě nařízení vlády č. 130/2009 Sb. 

 
Vliv na nižší částku z registračních poplatků, které činí téměř stoprocentní většinu příjmů 

knihovny) má postupné přecházení na automatizovaný výpůjční protokol (v roce 2009 nově 
tři pobočky). Při dosavadním manuálním výpůjčním systému byl registrační poplatek vždy 
uhrazen v běžném kalendářním roce. Automatizovaný systém umožňuje platby vybírat na 
období jednoho roku od data zaplacení. Tento stav bude postupně konsolidován po zaběhnutí 
AVS na všech provozech KMHK. 
 

Náklady na nákup knihovních fondů dosáhly v roce 2009 částky  4.679 tis. Kč, z toho na 
nákup a předplatné periodik 438 tis. Kč a na nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje 
143 tis. Kč.  

 
V průběhu roku byla v objektech užívaných Knihovnou města Hradce Králové provedena 
řada drobnějších i rozsáhlejších oprav a modernizací výpůjčních prostor, které měly za cíl 
zvýšit komfort našich uživatelů.  

 
Tradičně velká pozornost byla i v roce 2009 věnována zkvalitňování informační a 

výpočetní techniky a informačním technologiím. Pokračovala průběžná obměna zastaralé 
počítačové techniky a nákup nových počítačů, tiskáren a další informační techniky, obměnili 
jsme internetové stanice v pobočkách knihovny.   

Byla provedena instalace kabeláže a výpočetní techniky pro veřejný internet ve dvou 
dalších provozech, v nichž došlo ke zprovoznění internetu pro veřejnost.  



 
Změnou internetového připojení hlavní budovy KMHK z frekvence 5GHz na 10GHz a 

ošetřením smluv se společností Cesnet jsme dosáhli navýšení přístupové rychlosti ze 4Mbit/s 
na 16Mbit/s. Na nákup zařízení umožňujícího kvalitnější a rychlejší připojení k internetu jsme 
vydali částku 116 tis. Kč. 

 
Vylepšili jsme zálohování serverových aplikací pořízením NAS serverů. Byl instalován 

nový server zakoupený jsme z grantu VISK3 pro projekt Šablona webu, kde bude následně 
zprovozněn i projekt Librísek (webové stránky určené dětským uživatelům) a budoucí nový 
web knihovny. 

Zakoupili jsme nový doménový server,  který bude sloužit i pro vzdálený přístup z poboček 
a knihovníkům zpracovávajících fond KMHK mimo hlavní budovu. Na nákup serverů jsme 
vydali celkem  364 tis. Kč (94 tis Kč a 175 tis. Kč). 

 
Nákupem záložních zdrojů jsme zajistili bezpečnější ukončování serverových stanic na 

pobočkách. Zakoupili jsme repasovaná značková PC pro rychlejší vyhledávání v online 
katalogu v provozech v  ústředí knihovny. 
 
 

Organizace a řízení 
 
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2009 činil 66,6 (snížení o 1 úv. Oproti roku 

2008): z toho 64,1 městská funkce, 3,5 RF (beze změny).  
Celková částka na osobní náklady roce 2009 byla 19.292 tis. Kč, z toho mzdové náklady 
činily 14.104 tis. Kč 

 
V knihovně pracuje celkem 78 zaměstnanců. Z tohoto počtu je 14 vysokoškoláků, 51 

zaměstnanců má středoškolské vzdělání s maturitou, ostatní zaměstnanci mají středoškolské 
vzdělání bez maturity či základní vzdělání. 

 
Zaměstnanci Fyzický stav Přepočtený stav 
Celkem 78 66,6 
Absolventi VŠ 14 12,1 
- z toho VŠ knihovnického 
směru 

6 5,4 

Absolventi SŠ 51 48,7 
- z toho SKŠ a KK *) 45 44,5 
Ostatní (vyučen a ZŠ) 13 5,8 

*) SKŠ – Střední knihovnická škola, KK –pomaturitní knihovnický kurz  
 

Průměrný věk pracovníků knihovny je 45 let. Ve výpůjčních službách pracuje 55 osob, 
z toho 52 žen a 3 muži. 

 
Informační středisko bylo pověřeno garancí za akce pro dospělé čtenáře. Bc. Petra 

Landsmannová byla jmenována novou vedoucí informačního střediska po odchodu Mgr. 
Jarmily Benýškové do starobního důchodu, zároveň byla pověřena propagací činnosti 
KMHK. 

 



Na pozici odborného knihovníka pověřeného vedením informačního pracoviště hudební 
knihovny byla po odchodu ing. Libuše Hrdé do starobního důchodu (k 31. 12. 2008) přijata 
Mgr. Růžena Matěnová. 

V lednu 2009 byla na metodické oddělení přijata Markéta Poživilová na místo Mgr. 
Stanislavy Čejkové, která odešla do starobního důchodu. 

Ve třetím čtvrtletí byl přijat na pozici knihovníka v ústřední půjčovně absolvent KISK 
Masarykovy univerzity v Brně Mgr. Jan Kamenický. 

 
Zvuková knihovna se stala organizační součástí Hudební knihovny,  bývalého hudebního 

oddělení. 
 
Funkcí metodika pro činnost dětských oddělení a garantem knihovních aktivit pro dětské 
čtenáře byla pověřena Eva Komínová, vedoucí pobočky Nový Hradec Králové. 
 

Celkem tři zaměstnankyně si doplňují vzdělání studiem na VŠ: dvě pracovnice studují 
externě bakalářský program na Univerzitě Hradec Králové, obor Mediální a komunikační 
studia; jedna pracovnice navštěvuje magisterský program na Univerzitě Hradec Králové, obor 
historie. 

 
Pracovníci knihovny si zvyšovali kvalifikaci účastí na mnoha seminářích, odborných 

kurzech a školeních. 
 
 
Regionální funkce, metodická činnost v okrese Hradec Králové 

 
Pro kalendářní rok 2009 byly uzavřeny smlouvy o poskytování regionálních knihovnických 

služeb v rámci   regionálních funkcí mezi Knihovnou města Hradce Králové a obecními a 
městskými úřady v sídle knihovny s profesionálním pracovníkem. Jedná se o šest knihoven 
okresu Hradec Králové: Černilov, Chlumec n.C., Nechanice, Nový Bydžov, Smidary,  
Smiřice. 
 

Na základě smlouvy se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové o přenesení 
regionálních funkcí: 
o Jsme z KMHK poskytli 625 konzultací a informací základním knihovnám či obecním 

a městským úřadům, z toho celkem 33 k šabloně webu pro malou knihovnu. (Z celkového 
počtu 625 konzultací bylo MO  233 , SK 392) 
o Jsme z KMHK uskutečnili 188 metodických návštěv v základních knihovnách a 

obecních či městských úřadech (z toho MO 59, SK  129 ) 
o Zorganizovali jsme tyto vzdělávací akce: 
- 3.3. Pitva knihy – 23 účastníků ( z toho 16 knihovníků) 
- 5. ročník soutěže o nejlepší webovou stránku knihovny okresu „…web sem, web 

tam…“ 
-  7.4. Hody, hody… komponovaný pořad – 14 účastníků 
- 21.4.  Aktiv knihovníků okresu Hradec Králové – 25 účastníků 
- 23.5.  exkurze Čapkům v patách do Malých Svatoňovic i jinam  – 28 účastníků  
- 8.9. vzdělávací dopoledne pro prof.knihovníky ( informační vzdělávání, 

geocaching, public relations) – 9 účastníků 
-  3.10. Za trochu lásky – autobus.exkurze Slatiňany – 33 účastníků 
- 9.12. Adventu již nakrátko – 15 účastníků 



- 14.12. konzultační den k podávání grantů VISK 3 a K21 2010 – konzultaci si 
vyžádalo 7 knihoven (Smidary, Smiřice, Velká n.V., Hořiněves, Žíželeves, Předměřice a 
Roudnice) 

 
Knihovníci okresu se účastnili i akcí pořádaných KMHK: 
- 30.9.  Knihovna, Adam a Aida… - 10 účastníků  z okresu 
- 15.12. Knihovnický inspirovat (Ezop a Poklad starého knihovníka) – 16 účastníků 

z okresu. 
 
 Všechny akce byly vystavovány i na webu Knihovny města Hradce Králové, kde je 

pro knihovníky spravován samostatný oddíl Knihovnám. 
- 24.2., 21.4., 9.6., 8.9., 27.10. a 1.12 porady vedoucích profesionalizovaných knihoven 

okresu 
o Od 25.9. do 27.11.2009 putovala po okrese výstava Strom roku. Shlédnout ji mohli 

návštěvníci v knihovně ve Lhotě pod Libčany, v Nechanicích, Smiřicích, v Chlumci nad 
Cidlinou a v Třebechovicích pod Orebem. 
o 18.9.2009 ilustrátor Adolf Dudek vystoupil pro děti 5-krát ve 4 knihovnách – 
Černilov, Lhota, Třebechovice a Smiřice (244 účastníků). 
o Týdne knihoven 2009 se v okrese zúčastnily 4 profes. knihovny (NE, NB, TŘ a  CH) a 

5 neprof.knihoven (Hořiněves, Žíželeves, Roudnice, Lhota p.L. a Stěžery). 
o 4.7. 2009 pokračoval cyklistický seriál pořádaný knihovníky Urbanické brázdy "Po 

stopách knihoven" 2. ročníkem. Účastnilo se 8 knihoven. 
o SKHK připravila 295 výměnných souborů, které obsahovaly celkem 14 719   

knihovních jednotek. (Průměrně obsahuje 1 výměnný soubor 50 knihovních jednotek.) Z toho 
pro region bylo 250 výměnných souborů s 12 478 knihovními jednotkami.  
o Do knihoven bylo zapůjčeno 80 tématických výstavek naučné literatury ze SKHK a 3 

tématické obrazové výstavy z metodického a hudebního oddělení KMHK (Interpreti 
populární hudby, Šperky a Představujeme vám vydavatelství Supraphon). 
o Všem 92 neprofesionalizovaným a 7 profesionalizovaným knihovnám jsme poskytli 

pomoc při sestavování statistických výkazů a následně jsme z těchto údajů vypracovali 
sumáře za okres. Výsledkem je Přehled činnosti veřejných knihoven okresu Hradec Králové v 
r. 2008. 
o 1.4. – 2.4.2009 využilo 6 knihovníků a 15.- 16.10.2009 8 knihovníků okresu HK 

nabídku zdarma si doplnit svůj knihovní fond na knižním bazaru pořádaném KMHK.  
 
o Poskytli jsme pomoc při revizi a aktualizaci těchto knihoven:  
Levín  Lišice   Benátky  Žíželeves 
Předměřice  Mokrovousy  Sedlice   Osičky  
Klamoš  Petrovice  Popovice  Stračov 
Střezetice  Ledce   Praskačka  
  
o Servis informačních technologií jsme realizovali 38 návštěvami v knihovnách ve 

spolupráci s Ing. Škrabalem, který provedl plánovanou údržbu dat. Byly to knihovny: 
Smidary  Lovčice  Smiřice  Roudnice 
Černilov  Jeníkovice  Hoříněves  Skřivany 
Předměřice  Libčany  Lhota p.L.  Humburky 
Stěžery  Syrovátka  Barchov  Petrovice 
Libřice  Nepolisy  Dobřenice  Černožice 
Skalice  Lejšovka  Urbanice  Všestary 
 
o Do kampaně Kniha mého srdce se přihlásilo 17 neprofesionálních a 5 profesionálních 

knihoven okresu. 



o Na projekt šablona webu pro malou knihovnu byla KMHK přiznána grantová dotace 
Ministerstav kultury ČR. Díky ní mohla být 12.12.2009 spuštěna inovovaná zautomatizovaná 
verze šablony.  
o V termínu srpen – říjen proběhlo dotazníkové šetření v knihovnách okresu ke 

zjišťování spokojenosti s poskytováním regionálních služeb. Výsledky byly prezentovány na 
konferenci v SVK HK 4.11.2009 a v krajském knihovnickém zpravodaji U nás 
http://unas.svkhk.cz/19-4-prijde-den-zuctujem-spolu.html. 

 
K akcím, poradám a školením byly připraveny tyto metodické materiály: 
o Hody, hody           8 str. 
o Čapkům v patách        12  
o Aktiv knihovníků         10  
o hodnocení webových stránek profes.knihoven v rámci soutěže  
„…web sem, web tam…“            2 
o knihovnické vzdělávací dopoledne         6 
o geocaching           3 
o podávání grantů VISK 3         9 
o porady vedoucích střediskových knihoven     18 
o Přehled činnosti veřejných knihoven okresu Hradec Králové v r.2008   7 

 
Tabulka základních orientačních ukazatelů - region celkem 
 

 Plán 2009 Skutečnost  2009 
Metodické návštěvy 300 316 
Konzultace, informace 450 769 
Výměnné soubory  20 000 26 697 ( z toho RF 24 456) 
 
Tabulka základních orientačních ukazatelů – pouze KMHK 
 

 
Plán 2009  Skutečnost  

2009 
Metodické návštěvy 150 celkem 188 
  z toho metodika 59 
  a SKHK 129 
Konzultace, informace 250 celkem  625 
  z toho metodika 233 
  a SKHK 392 
Porady 6  6 
Další akce, semináře, 
školení, exkurze… 

  11 

Výměnné soubory SKHK  9 000  14 719 
 
Přehled poskytnutých knihovních jednotek ve výměnných souborech SK HK  
 

SK HK výpůjčky     
svému střediskovému obvodu 12 424     

ostatním střediskovým obvodům 54 tzn: RF 12 478 
malé pobočky KMHK 1 212    

velké pobočky KMHK  a SKHK   1 029 tzn: KMHK 2 241 

výpůjčky celkem 14 719 = 14 719 

 


