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ÚVOD 

Knihovna města Hradce Králové i v roce 2019 plnila svou roli kulturní, vzdělávací 

a významným způsobem roli komunitní. Kromě veřejnosti poskytuje zázemí mnoha hradeckým 

subjektům a pomáhá jim realizovat jejich poslání a program.  

V roce 2019 se v knihovně zaregistrovalo celkem 15 162 čtenářů, což je o 60 více než 

v roce 2018, nárůst se týká dětských čtenářů. Čtenáři si vypůjčili 686 tis. knih, časopisů, 

hudebnin, zvukových a elektronických dokumentů. Úspěšné bylo půjčování deskových her, 

hravých kufříků a didaktických pomůcek pro děti včetně dětí se specifickými potřebami. 

Celková návštěvnost knihovny (fyzická i virtuální) v roce 2019 dosáhla 500 000 návštěv. 

Kromě tradičních knihovnických a informačních služeb bylo v roce 2019 nabídnuto 1652 

kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost včetně velkých výstav a 185 akcí bylo 

uspořádáno pro jiné subjekty. Pozornost byla věnována systematické práci se školami 

a školkami v oblasti čtenářské gramotnosti (1100 společných workshopů), hradeckým 

seniorům (přednášky, virtuální univerzita, tréninky paměti), nevidomým aj. Knihovna se též 

účastnila komunitního plánování a společných městských projektů. Rozvíjela spolupráci 

s univerzitou, pořádala vzdělávání pro učitele a sami knihovníci se intenzivně vzdělávali. 

Knihovna je nově také místem distribuce Seniorské obálky a nabídla novou službu balení 

učebnic. 

V roce 2019 se podařilo připravit projekt přechodu na nový knihovní systém, nabídnout velmi 

bohatý kulturní a vzdělávací program, představit zajímavé osobnosti, a to nejen literární, 

připravit a realizovat „klubíky“ Bookstart / S knížkou do života - pravidelné setkávání rodičů 

s nejmenšími dětmi také na pobočkách knihovny.  

         

 

Ke konci roku byla s finanční podporou Elektrárny Opatovice vydána originální autorská 

pohádková knížka pro děti a díky podpoře města HK byl objednán dotisk již vyprodaného 

Literárního průvodce Hradcem Králové, který slouží pro propagaci města. 

V investiční oblasti se podařilo inovovat vybavení – prezentační techniku pro pobočky 

knihovny s využitím grantového programu MK VISK3, zrekonstruovat část dětského oddělení 

na pobočce Nový Hradec Králové, vybavit klub pro mladé (14+), částečně obměnit výpočetní 

techniku a pořídit nový užitkový automobil.  
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Zřizovatelem knihovny je Statutární město Hradec Králové. 

Knihovna má od roku 2013 novou bezbariérovou ústřední budovu včetně nově zřízené 
ústřední půjčovny pro děti, galerie a víceúčelového sálu a literární kavárny. Dále se investuje 
do jejího dovybavení, neb škála nabízených služeb zejména kulturních a vzdělávacích akcí 
včetně výstav se stále rozrůstá. Významně je pamatováno na bezbariérovost služeb a projekty 
pro handicapované. Rozsáhlá je výstavní činnost. Knihovna spolupracuje s mnoha 
vzdělávacími a kulturními institucemi včetně univerzity. Je zařazena mezi Místa přátelská 
rodině. 

Kromě ústřední budovy je v provozu 7 větších a 4 malé pobočky knihovny.  

Pobočky knihovny s celotýdenním provozem: Moravské Předměstí B, Slezské Předměstí, 
Moravské Předměstí A, Malšovice, Kukleny, Nový Hradec Králové, Labská. 

Pobočky knihovny s kratší otevírací dobou: Plotiště, Plačice, Březhrad, Piletice. 

Knihovna má i speciální regionální a hudební fondy a specializovaná oddělení např. hudební 
oddělení, Zvukovou knihovnu pro nevidomé a slabozraké a také je hostitelem 
Informačního střediska Europe Direct. 

Ověřená hodnota ekonomické efektivnosti knihovny činí 4,9. Tato hodnota znamená, že 

za každou korunu veřejných prostředků vložených do rozpočtu knihovny, poskytla knihovna 

veřejnosti službu v hodnotě 4,90 Kč. 

 

                 

                                 

OCENĚNÍ KNIHOVNY 

• Kamarádka knihovna 2016 – nejlepší knihovna při děti (2017) 

• Certifikát Handicap Friendly pro zrakové postižení (2016) 

• Městská knihovna roku 2013 – absolutní vítěz (2013) 
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SLUŽBY 

Registrovaní čtenáři 

V roce 2019 se v KMHK zaregistrovalo 15 162 uživatelů, což je o 60 registrovaných uživatelů 

více než v roce 2018. Z celkového počtu registrovaných uživatelů bylo 5 015 uživatelů do 

15 let, to je o 298 uživatelů do 15 let více než v roce 2018. Vliv na nárůst dětských 

registrovaných čtenářů má pravděpodobně registrace pro děti do 15 let zdarma a aktivity 

klubíků Bookstart.       

Návštěvnost 

Fyzická návštěvnost knihovny, tedy počty návštěvníků vyžadujících nějakou službu s asistencí 
knihovníka, byla téměř 280 000 za rok. Návštěvníci, kteří si sami studují a čtou na místě, 
prohlíží si výstavy apod. nejsou v tomto čísle obsaženi, stejně jako virtuální návštěvy. 

 

Výpůjční služby 

• V roce 2019 si uživatelé knihovny vypůjčili celkem 686 457 dokumentů. Celkový počet 
výpůjček je o 8 549 výpůjček nižší než v roce 2018. 

• Velmi žádané jsou rezervace dokumentů, které knihovna nezpoplatňuje. V roce 2019 bylo 
vyřízeno 33 221 rezervací, to je o 1 685 vyřízených rezervací více než v roce 2018.   

• Čtenáři využívají i možnosti objednávek volných dokumentů ze skladů (v roce 2019 celkem 
4 448 obj., o 218 více než v roce 2018). O tuto službu byl zájem. 

• Na základě zájmu čtenářů byla i pro pobočku Labská zakoupena biblioschránka pro 
vracení dokumentů. 

• V dětských odděleních bylo a je úspěšné půjčování deskových her (aktuálně již 320 her), 
didaktických hraček – lekotéky (přes 100 ks) pro menší děti a nejvíce rezervovanými jsou 
hravé kufříky a nově elektronické tužky ALBI – Knihy kouzelného čtení. 

• Prostřednictvím online katalogu Carmen a Palmknihy/eReading si čtenáři půjčili 1 830 e-
knih (v hodnotě 89 670 Kč), což je o 532 více než v roce 2018. Zájem o tuto službu mírně 
roste, nicméně omezující je stále nedostatečná nabídka e-knih a možnost čtení pouze na 
vybraných zařízeních. 

• Knihovna poskytuje také donáškovou službu, zajišťovanou dobrovolníky. Službu v roce 
2019 využívalo jen 10 registrovaných uživatelů knihovny, bylo vykonáno 88 návštěv 
a půjčeno celkem 682 dokumentů. 

• V rámci meziknihovních výpůjčních služeb bylo v roce 2019 vyřízeno 236 požadavků 
zaslaných z jiných knihoven (funguje též MVS v rámci spolupráce se SVKHK). 
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Žádané tituly roku 2019 

Nejvíce půjčované a zároveň nejvíce rezervované byly knihy Patrika Hartla Okamžiky štěstí, 

Nejlepší víkend a kniha Aleny Mornštajnové Hana. Dále to byla kniha Radky Třeštíkové 

Bábovky a román Evžena Bočka Poslední aristokratka. Na prvních třech místech žebříčku 

nejpůjčovanějších knih se proti roku 2018 téměř nic nezměnilo. 

Nejpůjčovanější a nejrezervovanější knihou z oblasti naučné literatury byla autobiografie 

biatlonistky Gabriely Koukalové Jiná, která se v roce 2018 umístila jako 3. nejpůjčovanější 

kniha z naučné literatury. Druhá nejpůjčovanější je kniha našeho známého fyzioterapeuta 

Pavla Koláře Labyrint pohybu a třetí je biografie pražské rodačky Dity Krausové, která 

prošla Terezínem, Osvětimí a Bergen-Belsenem s názvem Odložený život.  

Nejrezervovanějšími a nejpůjčovanějšími knihami v dětských odděleních jsou všechny díly 

Deníku malého poseroutky od Jeffa Kinneye, dále knižní série Andyho Griffithse 

Ztřeštěný dům na stromě a Hraničářův učeň od Johna Flanagana. Z naučné literatury pak 

Minecraft: průvodce světem osadníka a Ovládni svět Minecraftu. Dále je to karetní hra Medvěd 

Wrr na motivy stejnojmenné knihy a leporelo Odkud přichází déšť? 

Nejvíce žádanými e-knihami byly romány Aleny Mornštajnové. Zájem byl i o knihy dalších 

českých autorek: Radky Třeštíkové, Michaely Klevisové a Kateřiny Tučkové. 

 

Základní ukazatele                                                               

 2018 2019 

Registrovaní uživatelé celkem 15 002 15 162 

Dospělí 10 285 10 147 

Děti do 15 let 4 717 5 015 

Výpůjčky celkem 695 006 686 457 

Beletrie dospělí (knihy) 336 873 328 192 

Naučná dospělí (knihy) 114 061 109 639 

Beletrie děti (knihy) 94 045 98 000 

Naučná děti (knihy) 20 592 20 581 

Periodika celkem 62 589 60 403 

Ostatní dokumenty 66 846 69 642 

Návštěvníci celkem 278 983 281 805 

Návštěvníci půjčoven a studoven 215 333 215 234 

Návštěvníci internetu 17 966 18 130 

Návštěvníci akcí 45 654 45 084 

Návštěvníci akcí, kde není pořadatel KMHK  3 357 

Akce celkem 1658 1 652 
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Online služby 

• V roce 2019 se zvýšila návštěvnost webové stránky knihovny, počet vstupů do 
elektronického katalogu z prostor mimo knihovnu a také počet vstupů do výpůjčního 
protokolu z prostor mimo knihovnu viz tabulka.  

• Součástí nabídky e-knih v online katalogu knihovny byly i volné e-knihy dostupné ke 
stažení v různých formátech díky projektu Městské knihovny v Praze E-knihy do každé 
knihovny. 

• Nejvyužívanějšími databázemi byly opět licencovaný ANOPRESS, vlastní databáze 
Region Hradec Králové, specializované hudební databáze. Roste zájem o db 
PressReader. Byl zrušen přístup do db ASPI. 

• V licencovaných elektronických databázích referenčního centra bylo zobrazeno celkem 
5 089 digitálních dokumentů, oproti roku 2018 (2 167) je to značný nárůst. Databáze 
hudebního oddělení zaznamenaly 3 593 vstupů a 29 030 stažených dokumentů, což 
představuje mírný nárůst. 

 

Statistika online služeb 

 2018 2019 

Návštěvy webové stránky 176 879 190 867 

Vstupy do elektronického katalogu z prostor knihovny 58 488 57 628 

Vstupy do elektronického katalogu z prostor mimo knihovnu 118 056 124 002 

Vstupy do el. výpůjčního protokolu z prostor knihovny 3 904 3 433 

Vstupy do el. výpůjčního protokolu z prostor mimo knihovnu 80 696 88 524 

Počet vstupů do el. inf. zdrojů a databází z prostor knihovny 913 747 

Počet vstupů do el. inf. zdrojů a databází z prostor mimo knihovnu 3 231 3038 

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů 30096 34 111 

On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů) 850 787 

Počet e-výpůjček e-dokumentů 1298 1 830 

 

 
Nabídka databází v roce 2019 
 

 Naxos Music Library – poslechová databáze klasické hudby 

 Naxos Music Library Jazz - poslechová databáze skladeb všech jazzových stylů 

 Naxos Music Library World - poslechová databáze hudby 150 zemí a 1 500 kultur 

 Naxos Spoken Word Library – databáze audioknih v angl., něm., franc. a portugal. 

 Naxos Video Library – databáze videí hudebních představení, baletu, opery, živých 
koncertů 

 Oxford Music Online - hudební encyklopedie 

 Regionální události a Regionální osobnosti Hradecka – součást online katalogů 

 Anopress – plné texty novinových a časopiseckých článků, přepisy TV a rozhlasových 
relací, zprávy internetových serverů (spolufinancováno z VISK8) 

 PressReader – plné texty cca 6 000 titulů časopisů z celého světa v 60 jazycích, za 
poslední 3 měsíce (spolufinancováno z VISK8) 
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Informační služby 

• V referenčním centru knihovny bylo zodpovězeno 787 registrovaných dotazů (z toho 53 
pomocí služby Ptejte se knihovny a 94 dotazů s evropskou tematikou). 

 

Virtuální prostor knihovny 

• Webové stránky knihovny zaznamenaly v roce 2019 pouze drobné úpravy, proběhly  
pravidelné aktualizace, kalendář akcí se plní automaticky. 

• Informace o akcích knihovny jsou pravidelně exportovány do dalších městských kulturních 
webových portálů. 

• Knihovna je aktivní na facebooku (několik profilů), hlavní profil sleduje 3394 lidí a nově byly 
založeny účty na Instagramu (klub pro 14+ či středisko Europe Direct). 

 
 

 
 

 

Služby regionálních funkcí 

• Metodickým oddělením knihovny bylo přímo poskytnuto 336 konzultací, 136 
metodických návštěv, rozvezeno 12 351 knihovních jednotek, což představovalo 206 
výměnných souborů. 

• Pro všechny obsluhované knihovny byla zorganizována řada vzdělávacích akcí 
a porad. 

• Pravidelně je aktualizována sekce Pro knihovníky na webu KMHK. 

• Pokračuje projekt Šablona webu pro malou knihovnu. 
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Další služby 

• V referenčním centru v ústřední budově fungovalo i v roce 2019 tzv. validační místo, na 
kterém je zájemcům validován účet MojeID. Za rok 2019 proběhlo 35 validací. Vzhledem 
k významnému poklesu zájmu veřejnosti se knihovna rozhodla od této služby v dalším roce 
odstoupit. 

• Kopírovací a skenovací služby zaznamenaly mírný vzestup.  

• Využívány byly i studijní boxy a v dětském oddělení interaktivní dotykový stůl. 

• Nově byla zavedena služba balení učebnic. 
 
 

 

.  
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POŘADY PRO VEŘEJNOST 

Kulturní a vzdělávací akce 

• Kulturních a vzdělávacích akcí v roce 2019 bylo 1 652. Ve srovnání s rokem 2018 proběhlo 

více akcí pro děti a méně akcí pro dospělé. Akcí pro dospělé se konalo 359, akcí pro děti 

1 293. Na organizaci akcí se podílely ústřední provozy i pobočky, též Informační středisko 

Europe Direct.  

• Součástí kulturních aktivit knihovny jsou velké a hojně navštěvované výstavy v nové 

ústřední budově i výstavy na pobočkách knihovny. Návštěvy výstav jsou registrovány 

pouze v případě zápisu do návštěvní knihy.  

• Knihovna systematicky pracuje s různými cílovými skupinami. Statisticky i věcně jsou 

nejvýznamnější aktivitou tematické besedy pro školy a školky a přednášky pro dospělé. 

Řada aktivit je věnována seniorům a handicapovaným dětem. 

• Komunitní působení: poskytování prostor, organizačního zajištění a propagace dalších 

subjektů – předávání maturitních vysvědčení, gratulace 80. letým jubilantům aj., ZUŠ 

Open, školní koncerty gymnázií aj. Akcí, které se konaly v KMHK a kde nebyla 

pořadatelem knihovna, bylo 185, z toho většina v ústřední budově. 

 

Zajímavé výstavy 

• Dřevěná knihovna (M. Patřičný), Běžet s domy (D. Vávra), Památná místa našeho 

kraje, Blízká krajina (František Teichman), fotografie Orlických hor (R. Bartoň). 

 

Úspěšné akce (výběr) 

Pro děti a rodiče s dětmi 

• Noc s Andersenem (téměř ve všech dětských odd. knihovny) 

• pravidelné výtvarné dílny v dětských odd. 

• celoroční hra zaměřená na čtenářskou gramotnost: Leonardo (podpořena grantem 
z K21) 

• přespávací noci v knihovně (Noc s Leonardem, Bradavická noc, Halloweenská noc) 

• stálá nabídka hry Lovci perel a její vývoj 

• Knížka pro prvňáčka a pasování 

• Slavnosti slabikářů 

• soutěž Den Evropy s velrybou 

• zábavné odpoledne s pokusy Noc vědců – Odpoledne s Leonardem 

• Pohádkou pro déšť (aktuálně, dříve pod názvem Pohádkou proti dešti) 

• setkávání klubíků s programem pro nejmenší (v rámci projektu Bookstart) – zájem 
převyšuje kapacitní možnosti 

• Přátelské odpoledne (služby organizací pro děti) 

• Den rodiny, Den Země 

• letní kina 

• scénické čtení pro nemocné děti ve Fakultní nemocnici HK 

• Mikulášské odpoledne 

• muzikoterapie pro děti 

• akce k výročí 17. listopadu – pro školy 
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Pro mládež a studenty 

• pravidelná setkání komiksového klubu s programem 

• pravidelná setkání klubu Asgard (14+) 

• BookCon! (i pro dospělé) 
 

Pro dospělé 

• Den Rumunska a Den Finska 

• Evropský den hudby 

• beseda s šéfredaktorem Respektu Erikem Taberym a hercem Ivanem Trojanem 

• koncert Matyáše Nováka 

• beseda s hrabětem Fr. Kinským 

• přednáška Úsvit vědy s M. Hilským 

• muzikorelaxace 

• jóga a taichi na střeše knihovny v letních měsících 

• přednáškový cyklus k čínské medicíně a výživě 

• genealogie 

• přednáškový cyklus o zahradě 

• autorské čtení Terezy Boučkové 

• autorské čtení Aleny Mornštajnové 

• autorské čtení Hany Marie Körnerové 

• autorské čtení a inscenace Roberta Fulghuma 

• beseda s Vlastimilem Vondruškou 

• zahájení cyklu Spisovatelé do knihoven 

• beseda s M. Mejstříkem 
 

Pro seniory 

• cyklus Pondělní matiné, pokračování VU3V, Informační den o sociálních službách, 
mediální gramotnost, tréninky paměti, návštěvy a pořady v domově pro seniory 
a přednášky v domově s pečovatelskou službou 

 

Pro handicapované 

• cyklus hudebních poslechových pořadů pro klienty neziskové organizace SONS 

• setkání s literaturou ve zvukové knihovně 

• pravidelné programy pro děti ze Speciální MŠ a ZŠ, praktické školy, denního 
stacionáře, školy pro neslyšící, logopedické třídy s oční vadou i děti s poruchami  
autistického spektra. Dlouhodobě knihovna spolupracuje se školou pro sluchově 
postižené na odpoledních programech v komiksovém klubu.  
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

Publikace 

MYSLIVCOVÁ, Hana. Jak se pohádka přestala bát: kniha pohádek. Ilustrovala Markéta 

Poživilová. Hradec Králové: Knihovna města Hradce Králové, 2019. ISBN 978-80-85059-56-

4. (náklad 500 kusů) 

Přehled činnosti veřejných knihoven okresu Hradec Králové v roce 2018 (náklad 15 kusů) 

 

Brožury 

Bulharsko. Fakta a zajímavosti. Literatura z fondu Knihovny města Hradce Králové. Hradec 

Králové: Knihovna města HK a Europe Direct HK, 2018. 18 s. (50 ks) 

Portugalsko. Fakta a zajímavosti. Literatura z fondu Knihovny města Hradce Králové. Hradec 

Králové: Knihovna města HK a Europe Direct HK, 2018. 18 s. (55 ks) 

Rakousko. Fakta a zajímavosti. Literatura z fondu Knihovny města Hradce Králové. Hradec 

Králové: Knihovna města HK a Europe Direct HK, 2018. 18 s. (50 ks) 
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Články 

HUBERTOVÁ, Kateřina. Mediální gramotnost je třeba rozvíjet hlavně u knihovníků. 
Knihovnicko-informační zpravodaj U nás. Ročník 29 (2019), Číslo 3 
 
REDEREOVÁ, Nikola. Lekce pro školy s prvky mediální gramotnosti a kritického myšlení 
v Knihovně města Hradce Králové. Knihovnicko-informační zpravodaj U nás. Ročník 29 
(2019), Číslo 3 
 
HUBERTOVÁ, Kateřina. Mozaika pro každého aneb Sekce webu Knihovny města Hradce 
Králové pro knihovny. Knihovnicko-informační zpravodaj U nás. Ročník 29 (2019), Číslo 3 
 
POŽIVILOVÁ, Markéta. Vítězství nad drakem – nabídka knížek pro začínající čtenáře (1. a 2. 

třída ZŠ). Knihovnicko-informační zpravodaj U nás. Ročník 29 (2019), Číslo 3 
 
KLAZAROVÁ, Tereza. Festival školní četby. Knihovnicko-informační zpravodaj U nás. 
Ročník 29 (2019), Číslo 2  
 
JANDOVÁ, Lenka. Randění v knihovně. Knihovnicko-informační zpravodaj U nás. Ročník 29 
(2019), Číslo 2  
 
LANDSMANNOVÁ, Petra. Hradecká čítanka. Hradec Králové v poezii a próze. Knihovnicko-
informační zpravodaj U nás. Ročník 29 (2019), Číslo 2 
 
POŽIVILOVÁ, Markéta.Tajemství světa na stránkách knížek, literatura pro děti od 3 do 6 let. 
Knihovnicko-informační zpravodaj U nás. Ročník 29 (2019), Číslo 2 
 
POŽIVILOVÁ, Markéta Nejmenší čtenáři a jejich první výlety do země knih. Knihovnicko-
informační zpravodaj U nás. Ročník 29 (2019), Číslo 1  
 
HEUER, Tereza. Literární dílna v roce 2018 s tématem Vzpomínka na vzpomínku. 
Knihovnicko-informační zpravodaj U nás. Ročník 29 (2019), Číslo 1 
 
HUBERTOVÁ, Kateřina. Konference Bookstart - S knížkou do života. Knihovnicko-informační 

zpravodaj U nás. Ročník 29 (2019), Číslo 1 

 

SPOLUPRÁCE 

Knihovna trvale spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové, je fakultním pracovištěm 
univerzity. 
 
Knihovna se účastnila a účastní komunitního plánování – aktivita Magistrátu města Hradce 
Králové v oblastech rodiny s dětmi, senioři a handicapovaní a následně se účastní městských 
projektů jako je Den rodiny, Slavnosti královny Elišky, v prostorách knihovny se odehrává 
Informační den o sociálních službách či Přátelské odpoledne, kde se formou hravých 
stánků prezentují všechny organizace působící v rodinné oblasti. 
 
Knihovna pro ostatní knihovny v republice i nadále provozovala portál celoroční hry na 
podporu literární gramotnosti Lovci perel – www.lovciperel.cz. Původní projekt vznikl ve 
spolupráci KMHK, Univerzity Hradec Králové a KDK SKIP 08. Pokračoval i v roce 2019. 
Knihovna hostila a hostí na svých webových stránkách projekt Klubka KDK SKIP 08 Seznamy 
dětské literatury. 

https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190306.pdf
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190307.pdf
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190307.pdf
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190312.pdf
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190312.pdf
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190324.pdf
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190324.pdf
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I v roce 2019 pokračovala další spolupráce s kulturními, vzdělávacími i specializovanými 
institucemi v regionu. 
 
Knihovna se podílela svými záznamy na Souborném katalogu ČR, na projektu Národní 
virtuální fonotéka a aktivně se připojila do portálu Knihovny.cz. 
 

         
 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 

Knihovna i v roce 2019 spolupracovala se všemi školkami a školami na území města Hradce 
Králové a též s některými dalšími v rámci okresu. Pravidelná byla i spolupráce s některými 
gymnázii a SŠ, s oběma ZUŠ i se školami speciálními. 
 
Opět proběhly již pravidelné akce: Předávání slabikářů, Pasování čtenářů a Knížka pro 
prvňáčka. 
 
Knihovna má statut fakultního pracoviště Univerzity Hradec Králové. Kromě spolupráce 
s hudební katedrou probíhala pravidelná spolupráce při realizaci programů pro děti 1. a 2. 
stupně ZŠ v rámci předmětu didaktiky. Průběžně se připravuje větší projekt v rámci předmětu 
Biblioterapie. 
 
Do škol též v rámci osvětových besed pravidelně docházel nevidomý kolega jako lektor. 
 
Proběhl již 3. ročník vzdělávacího semináře pro učitele na téma doporučené školní četby, 
novinkou byla akreditace semináře a jeho spolupořádání s krajským vzdělávacím střediskem. 
 
Nabídka lekcí pro školy podle parametrů RVP je trvale k dispozici na webu knihovny a je 
pravidelně zasílána do škol. Poptávka po lekcích i v roce 2019 převýšila možnosti knihovny. 
 
Hudební oddělení knihovny ve spolupráci s dětským oddělením realizovalo také speciální 
nabídku hudebně orientovaných workshopů pro MŠ a 1. i 2. stupeň ZŠ. 
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PROJEKTY 

LeON!ardo -  projekt podpořen z dotačního programu ministerstva kultury Knihovna 
21. století  

Literárně historický a výtvarný projekt LeON!ardo byl souborem 
aktivit podporujících kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost. 
Zaměřil se především na rozvoj čtenářské gramotnosti, propojení 
historických událostí se současným světem, kreativitu, 
spolupráci, komunitní aktivity aj. Do realizace se zapojily dětské 
kolektivy, komunity i celé rodiny. Programy byly koncipovány jako 
jednodenní, vícedenní i několikaměsíční. Do jejich realizace se 
zapojilo všech osm dětských oddělení Knihovny města Hradce 
Králové. 

 

Prezentační technika pro kulturní a vzdělávací akce knihovny - projekt podpořen 
z dotačního programu ministerstva kultury VISK3 

Cílem bylo zajištění standardní prezentační techniky pro pobočky knihovny. Na pobočkách 
knihovny probíhá řada kulturních akcí s promítáním pro širokou veřejnost a specializované 
vzdělávací programy pro školy. Projekt zajistil pobočkám knihovny, a tedy i uživatelům 
z obsluhované lokality, rovné příležitosti pro pořádání a navštívení kulturních a vzdělávacích 
akcí přímo v místě, kde žijí nebo pracují. 

 

Vydání autorské knihy pohádek – projekt podpořen 
darem Elektrárny Opatovice 

  
 
Cílem projektu bylo vydat drobnou knihu pohádek pro 
nejmenší děti. Jednalo se o autorské pohádky 
zaměstnankyně knihovny Hany Myslivcové, která dlouhá 
léta pracovala v oddělení pro děti a mládež. Pohádky mají 
svébytný jazyk a nesou důležitá a laskavá poselství. Knihu 
provázejí autorské ilustrace Markéty Poživilové. Knížky jsou 
rozdávány na akcích knihovny pro rodiny s dětmi, jsou 
určeny jako ceny do soutěží a jako odměny pro vzorné 
dětské čtenáře. Knihovna chce motivovat rodiče, aby 
předčítali svým dětem a vedli je ke čtenářským návykům, 
sdíleli s nimi čas. 
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PROPAGACE 

Pravidelně každý měsíc knihovna připravila kompletní program kulturních a vzdělávacích akcí 

tištěnou formou (DL skládačky) v profesionálním provedení, dále program propagovala 

v prostorách knihovny, na webu a facebooku knihovny, na televizích v ústřední budově. Celý 

program knihovny též vychází v kulturním měsíčníku Escape, který je distribuován po celém 

městě zájemcům zdarma. Ke každé pořádané akci či cyklu akcí byl vytvořen samostatný 

leták/plakát. Média byla pravidelně obesílána informacemi. 

Velmi významnou propagací bylo zveřejňování akcí ve vitríně v podchodu v centru města 

Hradce Králové (dle smlouvy s MMHK). Byl zde zveřejňován program ve formátu A1 a plakáty 

na jednotlivé vybrané akce. 

V rámci spolupráce s Magistrátem města pravidelně každý měsíc oddělení Public relations 

připravuje příspěvky do informačního zpravodaje Radnice, který se doručuje do každé 

domácnosti. Měsíční program knihovny také v roce 2019 vycházel na webu Magistrátu, 

informačního centra a na všech kulturních webech města. Velmi významná byla i spolupráce 

s Českým rozhlasem Hradec Králové. 

V oblasti propagace knihovny funguje i vzájemná neplacená spolupráce s dalšími 

organizacemi ve městě, jako je: Adalbertinum, Planetárium, Univerzita HK, Divadlo Drak, 

Klicperovo divadlo, Muzeum východních Čech, Městské lázně, Filharmonie, Kino Centrál, 

Bazalka, Galerie moderního umění, Studijní a vědecká knihovna, Sokol Hradec Králové, 

informační centra a další. Program a pozvánky byly také distribuovány mateřským, základním 

i středním školám. 

Součástí propagace činnosti knihovny jsou i některé venkovní akce: stan a stálá knihovnička 

na koupališti Flošna, Slavnosti královny Elišky či nabídka „Knihy do vlaku“ na hlavním 

vlakovém nádraží v Hradci Králové. 

Na žádost a s výslovným souhlasem byly též pravidelně zasílány elektronické newslettery (pro 

rodiče a návštěvníky dětského oddělení, pro návštěvníky střediska Europe Direct a zájemce o 

kulturní program). 
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ZAMĚSTNANCI 

Vzdělávání 

Zaměstnanci využili ke vzdělávání akce pořádané knihovnou (exkurze Karviná, témata: 

GDPR, mediální gramotnost, základní kurz kritického myšlení, knihovny.cz, Bookstart) 

i nabídky Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Pracovníci na knihovnických pozicích 

se v roce 2019 průměrně vzdělávali 40,5 h.  

 

Další absolvovaná témata a akce v roce 2019: konference Elektronické služby knihoven, 

Knihovny současnosti, Krajská knihovnická konference, Seminář hudebních knihoven, 

Současná lit. pro děti, CzechElib, Handicapy v knihovnách, Zvukové knihovny 2019, 

Konference Lokálka, exkurze SKIP po polských knihovnách aj. 

 

Dobrovolníci 

Při pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a při donáškové službě pomáhali dobrovolníci. 
Podíleli se na organizací akcí a často byli aktivními účastníky. Uplatnili se jako lektoři na 
výtvarných dílnách, workshopech, trénincích paměti a cestopisných přednáškách. Velmi 
aktivní jsou také dobrovolníci, kteří se zapojili do donáškové služby. V roce 2019 celkem 
45 dobrovolných pracovníků odpracovalo 756 hodin. 

 

Praxe a stáže 

Knihovna také zajišťovala odborné praxe a stáže. 

 

KNIHOVNÍ FONDY 

Ve 2 půjčovnách a střediskové knihovně byla provedena aktualizace fondu a na malých 

pobočkách, pobočce Nový Hradec Králové a v části fondu ústřední půjčovny proběhla revize. 

Odpisy tak díky aktualizaci fondu převážily celkový přírůstek (přírůstek: 15 176 kj., 

úbytek: 24 242 kj.). Knihovna čerpala z projektu Česká knihovna a Cizojazyčná literatura. 

Pokračoval též nákup audioknih pro pobočky knihovny. 

Statistické informace 

• Do vlastních regionálních databází bylo zpracováno 5 789 záznamů (o 1000 záznamů více 
než v roce 2018) 

• Do Souborného katalogu ČR bylo přijato přes 4 187 záznamů. 

• Pokračovalo zapojení do projektu Národní virtuální fonotéka (digitalizace gramodesek – 
uloženo 1396 k.j. nahrávek. 

• Náklady na nákup knihovních fondů (včetně el. zdrojů a RF) dosáhly 4 908 838 Kč, což je 
o 1,88 % více v porovnání s minulým rokem.  
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INVESTICE A OBNOVA VYBAVENÍ 

V průběhu roku proběhly rekonstrukční práce na pobočce Nový Hradec Králové (výměna 
oken, výmalba, nové podlahy a část nového interiéru dětského oddělení). Viz foto na titulní 
straně. 
 
V souvislosti s GDPR byla kompletně nově vybavena kancelář na pobočce v Malšovicích, 
protože původní kancelářský nábytek byl v žalostném stavu. 
 
V lednu 2019 ještě proběhlo dokončení montáže bezpečného regálového systému ve skladu 
na pobočce Kukleny. 
 
Z technických zařízení byla nově zakoupena a instalována na místě prezentační technika pro 
4 pobočky knihovny a klub pro teenagery v ústřední půjčovně pro děti (částečně hrazeno 
z VISK3).  
 
Pro pobočku Labská byla vzhledem k poptávce návštěvníků zakoupena a instalována 
biblioschránka. 
 
Zakoupen byl i pohodlný sedací nábytek pro klub ASGARD (14+), dětský koutek do hudebního 
oddělení a pomůcky pro klubíky Bookstart. 
 
Proběhla částečná obnova výpočetní techniky (nákup serverů a PC pro čtenáře a pro 
zaměstnance). 
 
Náhradou za vyřazený kus byl ve veřejné zakázce vybrán nový osobní automobil s nákladním 
prostorem. 
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HOSPODAŘENÍ 

Provozní příspěvek zřizovatele byl poskytnut ve výši 42 753 000 Kč, účelové prostředky na 
nájem budovy Centra celoživotního vzdělávání včetně vybavení činily 2 420 000 Kč.  
 
Dalším zdrojem příjmů byly granty Ministerstva kultury:  

• z programu Knihovna 21. století získala knihovna provozní prostředky ve výši 
48 000 Kč na projekt LeON!ardo,  

• z programu VISK 3 prostředky na prezentační techniku pro kulturní a vzdělávací 
akce knihovny ve výši 72 000 Kč. 

 
Z fondu na podporu veřejně prospěšných projektů MMHK obdržela knihovna celkem 
46 520 Kč: Den přátelství aneb Kouzelné kejklení, Projektové dny a výtvarné dílny 1. pol. – 
27 900 Kč, Projektové dny a výtvarné dílny 2. pol. – 18 620 Kč. 
 
Výdaje na investice byly plně hrazeny z fondu investic. 
 
Dotace na regionální funkce z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla poskytnuta ve výši 
1 977 000 Kč, v roce 2018 byla nižší o 3,24 %, činila 1 915 000 Kč. Na regionální funkce jsme 
dále obdrželi dotace a dary od obcí na nákup knihovního fondu v celkové výši 440 500 Kč.   
 
Příjmy z vlastní činnosti celkem (vč. kavárny) se zvýšily v porovnání s rokem 2018 o 10,91 %, 
z 3 130 941 Kč na 3 472 534 Kč. Tuto kapitolu ale zkresluje účetnictví projektu Bookstart, 
které má na základě dohody za SKIP ČR na starosti právě KMHK. 
 
Podíl vlastních tržeb na celkových nákladech činí 6,60 %, to je o 0,15 % více než v minulém 
roce. 
 
Náklady na nákup knihovních fondů celkem (včetně el. zdrojů a RF) dosáhly 4 908 838 Kč, 
což je o 1,88 % více v porovnání s minulým rokem. V roce 2019 tvořily 9,33 % z celkových 
nákladů, to je o 0,59 % méně než za rok 2018. 
 
Hospodaření knihovny skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 29 503,67 Kč. 

Auditorské ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2019 provedl Ing. Václav Koutník s výrokem 
- bez výhrad. 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA č. 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBOČKÁCH KNIHOVNY  

Kukleny (adresa: Pražská) 

Základní informace: odd. pro děti a dospělé 

Otevírací doba: celotýdenní provoz 

Akce: systematická spolupráce se ZŠ Kukleny, Svobodné Dvory, ZŠ Habrmanova, ZŠ 

speciální a mateřskými školami, Noc s Andersenem, BookCON, Noc v Bradavicích, Pasování 

prvňáčků, výtvarné a tvořivé dílny pro děti i dospělé, přednášky a cestopisná setkání 

(dobrovolný lektor), tréninky paměti (lektorka knihovnice), výstavky/výlohy 

 

           

 

Labská (adresa: Veverkova) 

Základní informace: odd. pro děti a dospělé 

Otevírací doba: 4 dny v týdnu 

Akce: pořady pro školní družiny, pro MŠ  
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Malšovice (adresa: Náhon) 

Základní informace: odd. pro děti, odd. pro dospělé 

Otevírací doba: celotýdenní provoz  

Akce: vzdělávání pro děti ze ZŠ Úprkova, Malšova Lhota, Štefcova, Gočárova, MŠ i speciální 

ZŠ, Praktická ZŠ, mateřské školky - denně každé dopoledne, práce s autisty, speciální 

prázdninový program, promítání, výstavy, celoroční projekty/hry na podporu čtenářské 

a informační gramotnosti, využití zahrady pro akce 

 

            

 

Moravské Předměstí A (adresa: Formánkova) 

Základní informace: odd. pro děti, odd. pro dospělé, bezbariérové místo, též přizpůsobeno 

Neslyšícím (znakující knihovníci, přepážková indukční smyčka, lit. pro handicapované), Místo 

přátelské rodině 

Otevírací doba: celotýdenní provoz  

Akce: systematické vzdělávání pro děti ze ZŠ Štefánikova a ZŠ Logopedická, speciální pořady 

pro neslyšící žáky, tvořivé dílny pro dospělé, tradiční venkovní soutěž pro děti, Noc 

s Andersenem, Předávání slabikářů, Pasování na čtenáře 

 

            

Moravské Předměstí B (adresa: Jana Masaryka) 
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Základní informace: odd. pro děti, odd. pro dospělé 

Otevírací doba: celotýdenní provoz 

Akce: galerie nad knihami - pravidelná spolupráce s IMPULS a SUPŠ (každý měsíc nová 

výstava), pravidelné pořady pro ZŠ Mandysova, ZŠ Štefcova, ZŠ Sion, MŠ, Noc 

s Andersenem, Pasování prvňáčků, přednášky a dílny pro dospělé 

 

            

 

Nový Hradec Králové (adresa: Brněnská) 

Základní informace: odd. pro děti a pro dospělé; bezbariérové místo a Místo přátelské rodině 

Otevírací doba: celotýdenní provoz  

Akce: systematická práce se všemi třídami MŠ a ZŠ Nový Hradec, ZŠ M. Horákové – 

pravidelná dopolední setkání, MŠ logopedická a další MŠ, čteme dětem v knihovně, Noc 

s Andersenem, Pasování na čtenáře, pro dospělé se pořádají tréninky paměti, cestovatelská 

setkání (lektor dobrovolník), promítání na zahradě, tvořivé dílny 

Nová služba: obnovení zahrady přístupné veřejnosti – letní čítárna 

 

            

 

Slezské Předměstí (adresa: Gagarinova) 
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Základní informace: odd. pro děti a dospělé, bezbariérová knihovna, Místo přátelské rodině 

Otevírací doba: celotýdenní provoz  

Nová služba: půjčování didaktických her a pomůcek pro děti se specifickými potřebami  

Akce: pořady pro školky, školy a speciální zařízení pro vzdělávání dětí se specifickými 

potřebami; ZŠ SNP, ZŠ Sever, 5 MŠ + MŠ Daneta, Noc s Andersenem, Předávání slabikářů, 

cestovatelská setkání, přednášky pro veřejnost, odpolední programy pro děti 

 

            

 

Březhrad, Piletice, Plotiště, Plačice 

Základní informace: velmi malé pobočky, služby pro děti i dospělé  

Otevírací doba: 1x týdně 3-5 hodin  

Fond: nejsou nakupovány nové knížky, pobočky jsou zásobeny obměnou z tzv. výměnných 

souborů vzniklých v rámci plnění regionálních funkcí KMHK 

Akce: pořady pro MŠ 

 

             

 

PŘÍLOHA č. 2 – UKÁZKY PROPAGACE, FOTOGRAFIE  
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PŘÍLOHA č. 3 - STRATEGICKÉ CÍLE KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVĚ 
2019-2023  

Legislativní rámec 

• zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 

• čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (právo na informace) 

• zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

• nařízení EU o ochraně osobních údajů 

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• zřizovací listina KMHK (schválena usnesením ZM/2009/1623 ze dne 1. 10. 2009) 

• legislativa je zohledněna v Knihovním řádu KMHK – pravidla pro poskytování služeb 

knihovny 

 

Výchozí strategické dokumenty 

• Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (schváleno usnesením vlády ČR č. 266 dne 

15. 4. 2015). 

• Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020 (schváleno 

usnesením vlády ČR č. 1032 dne 23. 11. 2016). Vláda ukládá ministru kultury 

realizovat koncepci ve spolupráci též s primátory statutárních měst. 

• Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2019-2023. 

KMHK se na zpracování této koncepce vždy významně podílí. Jde o společný 

dokument. 

 

VIZE knihovny 

Být pro město a jeho obyvatele přívětivým a bezpečným místem, kde je čím se 

inspirovat, co nového se dozvědět, kde je příjemné být a potkávat se, kde obsluhují 

vstřícní a vzdělaní knihovníci, kteří poskytují profesionální služby pro všechny. 

 

Strategické cíle/oblasti KMHK 

• spokojený čtenář, návštěvník, veřejnost (průzkum spokojenosti uživatelů 2020) – 

průběžná inovace služeb 

• knihovna jako místo rovného přístupu k informacím – knihovna bez bariér (plnění 

Standardů handicap friendly), též zdokonalování online služeb, služeb ve virtuálním 

prostředí (př. inovace webu, online platby, e-knihy) 

• knihovna jako místo vzdělávání – mj. podpora čtenářské, informační a mediální 

gramotnosti, propagace/osvěta čtenářství (směrem k rodičům, k učitelům, veřejnosti) 

• prostor pro neziskovou kulturu, kulturní rozmanitost, propagaci literatury a regionálních 

autorů, umělců, života 
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• prostor a podpora komunity v místě, prostor pro vlastní aktivitu a kreativitu návštěvníků 

(knihovna - veřejný prostor) 

• efektivní budování fondů včetně regionálních (budování databáze regionálních 

informací, sdílení zdrojů v rámci systému knihoven – Centrální portál knihoven, 

zařazení méně tradičních fondů př. didaktické pomůcky - lekotéka) 

• udržování kvality služeb (plnění Standardů pro veřejné knihovnické a informační 

služby, Standardu pro dobrý fond, srovnávání výkonů prostřednictvím Benchmarkingu 

knihoven) 

• efektivní nakládání s veřejnými prostředky (veřejné zakázky, metodika ROI, 

vyhledávání dotačních příležitostí včetně synergického grantu na středisko ED) 

• rozvíjení spolupráce v rámci systému knihoven (společné kampaně a aktivity, dělba 

metodické práce) 

• realizace výkonu regionálních funkcí na území bývalého okresu Hradec Králové (dle 

Metodického pokynu Ministerstva kultury a pověření k výkonu RF)   

• rozvíjení spolupráce v rámci komunity s neziskovými organizacemi všech typů 

a odvětví kultury, vzdělávání a sociální oblasti 

• vzdělávání knihovníků (s ohledem na strategické cíle a koncepci celoživotního 

vzdělávání knihovníků) a budování dobrého pracovního týmu knihovny 

• kultivace prostředí a interiérů prostor knihovny spolu s obměnou ICT pro služby 

(př. renovace poboček ve spolupráci se SNHK, hudebního oddělení CCV, 

implementace nového automatizovaného knihovnického systému – 2020) 

• ohleduplnost k životnímu prostředí 

 

 

Realizace strategických cílů 

• konkrétní opatření jsou obsažena v ročních plánech činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zpracování strategického dokumentu: 16. prosince 2018 a 27. ledna 2019 

Zpracovala: Mgr. Barbora Čižinská 

 


