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Významné události v roce 2012 
Knihovna města Hradce Králové (dále KMHK) byla jmenována Fakultním pracovištěm Univerzity 

Hradec Králové. 

Knihovna od začátku roku 2012 připravovala stěhování do svého nového ústředního sídla v Centru 
celoživotního vzdělávání ve Wonkově ulici čp. 1262/1a. (Proběhla výběrová řízení na stěhovací 
služby, na vybavení provozní dílny, knihařské dílny, interiérové doplňky, úklidovou techniku a 
výrobu knižních zarážek.) Z důvodu stěhování knihovny byla 1.11.2012 uzavřena pobočka Pražské 
Předměstí v Nádražní ulici; 22.12.2012 byl ukončen provoz všech pracovišť v Tomkově ulici 
(ústřední půjčovny, čítárny, informačního střediska, zvukové knihovny a přednáškového sálu, 
hudební knihovny) a pobočky Eliščino nábřeží – půjčovny pro děti.  

 KMHK se stala členem Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP ČR. Knihovna má 4 
velké bezbariérové pobočky – Slezské Předměstí, Moravské Předměstí A, Moravské Předměstí B 
a Nový Hradec Králové a novou bezbariérovou ústřední budovu.  

Služby  
Počet čtenářů se pohyboval na stejné úrovni jako v letech předchozích (bylo registrováno 16.188 
čtenářů, což je o 155 čtenářů více než v roce 2011). Uživatelé si vypůjčili celkem 721.522 
dokumentů, z toho 22% tvoří výpůjčky naučné literatury. Hojně jsou využívány webové stránky 
knihovny s přístupy do online katalogu a čtenářského konta. Průběžně stoupá návštěvnost 
facebookových stránek knihovny. 

Nejčtenější tituly pro dospělé: knihy S. Larssona - Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s 
ohněm a Dívka, která kopla do vosího hnízda, dále Fiesta E. Hemingwaye, Romeo a Julie a 
romány M. Viewegha. V naučné literatuře často vedou životopisy, ale též hradecké tisky - knihu 
Létání a letiště v Hradci Králové si půjčilo 65 čtenářů. Mezi nejčtenější knihy pro děti patří Knížka 
Ferdy Mravence, Pipi Dlouhá punčocha a Deník malého poseroutky. 

Knihovna uspořádala rekordních 1.196 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, na které přišlo 
20.760 návštěvníků. Bylo to o 122 akcí více než v roce 2011 a i počet návštěvníků akcí byl o 3.000 
vyšší. Velké oblibě se kromě všech akcí pro děti těší i akce pro rodiče a děti, cestopisné přednášky 
a hudební pořady. Pravidelně velkou návštěvnost mají i některé akce na pobočkách knihovny, jako 
např. cestopisné přednášky, besedy a výstavy. Akce byly zaměřeny na podporu čtenářství, 
čtenářské gramotnosti, ale i na podporu návštěvnosti Knihovny města Hradce Králové tak, aby 
zároveň motivovaly k četbě jako k dobrodružství a zábavě. Akce byly pořádány většinou pro 
spádové školy, dětské čtenáře a rodiny s dětmi. 

Nabídka databází 
V informačním středisku a hudební knihovně bylo přístupno celkem 17 databází, z toho 10 
licencovaných a 7 vlastních. Vlastní databáze jsou přístupné online přes webovou stránku KMHK. 
Nejvyužívanějšími databázemi byly opět licencovaný ANOPRESS a vlastní databáze Region 
Hradec Králové a Regionální osobnosti. 

Samostatnou kapitolu tvoří hudební informační databáze - poslechové, referenční, video záznamy 
(Naxos Music online, Contemporary World Music, Oxford Music online, Opera in video, Dance in 
video, Classical Scores Library a Classical Music in video), ke kterým je registrovaným čtenářům 
umožněn online přístup.  
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Úspěšné akce a spolupráce 
KMHK se svými akcemi zapojila do celostátních aktivit – Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven i 
Den pro dětskou knihu. 

KMHK pokračovala v setkáváních komunitního plánování  (aktivita Magistrátu Hradec Králové) v 
oblastech „rodiny s dětmi", „senioři" a „handicapovaní". Tato spolupráce přivedla knihovnu mezi 
instituce, které se podílejí na sociální prevenci ve městě. Knihovna se tak účastnila velkých 
městských projektů, jako byl „Den rodiny"a festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem". 

Lichožrouti  - jednou z aktivit, které se KMHK účastnila v rámci své pravidelné účasti v komunitním 
plánování města Hradce Králové byl i Den rodiny 13.5.2012. Do tohoto projektu se zapojila jak 
většina sociálních zařízení ve městě tak některé organizace (mezi nimi KMHK), které jsou ve 
městě vnímány jako preventivní. Do této akce se knihovna zapojila výtvarnou lichožroutí dílnou 
rodičů a dětí, která probíhala na pobočce Eliščino nábřeží a která se inspirovala knihou Pavla 
Šruta Lichožrouti. Dílny se účastnilo 298 tvůrců pod jejichž rukama spatřilo svět 99 soutěžních 
Lichožroutů. 

Další ukázkou spolupráce se zřizovatelem je i akce Poklad na St říbrném rybníku , která se 
uskutečnila jako velký dětský den 26.5.2012 v autocampu na Stříbrném rybníku. KMHK se 
zúčastnila jako spolupořadatel s jedním stanovištěm na plnění pohádkových úkolů. Během tří 
hodin se v pohádkovém stanu vystřídalo na 989 dětských návštěvníků. 

Čtenář roku 2012  - hledal se čtenář nejvěrnější – kdo je v registraci své knihovny nejdéle. 
Vyhlášení a ocenění proběhlo 21.3.2012 v sálku KMHK. Podařilo se najít člověka, který je 
v registraci KMHK od roku 1935. Pan Vladimír Macháček se stal vítězem v KMHK, zároveň v 
regionu SKIP 08 a i celostátním vítězem ankety. 4.4.2012 na slavnostním předávání cen Magnesia 
Litera byl oceněn v přímém přenosu i čtenář knihovny pan Macháček. 

Východo česká loutka  - KMHK ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP 08 vyhlásila u 
příležitosti nominace východočeského loutkářství na Seznam nemateriálních statků tradiční a 
lidové kultury ČR soutěž Východočeská loutka. Soutěž byla určena žákům (jednotlivcům 
a kolektivům) základních škol a základních uměleckých škol Královéhradeckého a Pardubického 
kraje. Úkolem soutěžících bylo vytvořit loutku, a to jakýmkoli uměleckým ztvárněním, libovolnou 
výtvarnou technikou. Do soutěže bylo přihlášeno 70 prací (jednotlivé loutky i celé sady loutek), na 
jejichž výrobě se podílelo celkem 328 dětí. Slavnostní odpoledne s vyhodnocením soutěže se 
konalo ve středu 10.10. 2012. Loutky byly vystaveny do konce roku v prostorách knihovny. Záštitu 
nad akcí převzali oba hejtmani zapojených krajů. 

Lovci perel  - KMHK připravila ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Klubem dětských 
knihoven SKIP 08 celoroční projekt pro dětská oddělení knihoven Královéhradeckého, 
Pardubického kraje a část Kraje Vysočina. Hra, kterou lze realizovat v městských, obecních i 
místních knihovnách, začala v měsíci říjnu 2012 a bude pokračovat až do června roku 2013, kdy 
bude ukončena vyhodnocením nejlepších lovců perel ze všech zúčastněných knihoven. Hra 
probíhá v cca 50 knihovnách regionu.  

Všichni milovníci sci-fi a fantasy si mohli své znalosti vyzkoušet v terénním závod ě Ptáčkoviny . 
Závod se konal na pobočce U Labutě na Novém Hradci Králové. Po nahlášení do seznamu 
cestujících na cestu časem a fantazií byl vyhlášen START dvoučlenných a tříčlenných hlídek ve 
třech věkových kategoriích. Na trase čekalo sedm záhadných bytostí a každá z nich měla 
připraven zapeklitý úkol. Tohoto netradičního souboje dovedností se zúčastnilo 58 báječných 
adeptů pro let do neznámých světů. 



 

 
Knihovna města Hradce Králové 
 
20.6.2012 se u pobočky „Pohádka" Moravské Předměstí A ve Formánkově ulici konalo již tradiční 
a oblíbené odpoledne nazvané „Pohádkou proti dešti" , aneb vyzrajeme na Medarda. Letos se 
ho zúčastnilo 166 účastníků a k vidění byl i netradiční šermířský souboj. 

KMHK se stala partnerem projektu Erich von Däniken –Turné 2012  v ČR. Přednáškové turné 
pořádala pražská vzdělávací agentura Aldea. Turné světoznámého švýcarského spisovatele bylo 
realizováno u příležitosti autorových 77 narozenin a proběhlo formou multimediálních představení 
s autogramiádou v 6 velkých městech ČR. V Hradci Králové se konala přednáška „Návrat bohů" 
15.2.2012 ve vyprodaném sále kongresového centra Aldis. KMHK se zde prezentovala výstavním 
stánkem a pro své registrované čtenáře vyhlásila vědomostní soutěž o volné vstupenky na 
přednášku. 

Vysokou návštěvnost měla akce Hradec neznámý  aneb po stopách knihy Starý HK dům od domu, 
jejíž třetí ročník proběhl i v knihovně v Tomkově ulici 177. 
V březnu opět proběhl projekt ke dnům Frankofonie pořádaný společně s Gymnáziem J. K. Tyla. 
Veliký ohlas měl křest regionální knihy Malšovice  od oblíbené autorské dvojice Doubek 
a Rezková. 

Zaměstnanci 
K 31.1.2012 ukončila pracovní poměr v KMHK ředitelka Mgr. Lenka Václavíková Antošová. Od 1.2. 
do 30.4.2012 zastávala post statutárního zástupce organizace Bc. Kateřina Hubertová. 1.5.2012 
nastoupila na místo ředitelky KMHK Mgr. Barbora Čižinská.  

Do práce knihovny se jako v minulých letech zapojila řada dobrovolníků (celkem 33), které 
knihovna využívá především při organizaci akcí pro veřejnost. 

Knihovní fondy 
Náklady na nákup fondů tedy knih, časopisů, databází, audiovizuálních dokumentů dosáhly v roce 
2012 3.770.000 Kč, což představuje zhruba 10% celkových nákladů knihovny. Celkem koupila 
knihovna 13.944 knih, z toho pro dospělé čtenáře 10.342 knih a 3.602 knih pro děti. 
Nezanedbatelný byl i přírůstek audiovizuálních děl a hudebnin: 823 titulů hudebnin/notového 
materiálu, 1.371 titulů AV dokumentů, z toho 352 titulů DVD a 1.019 titulů CD. 

Hospoda ření knihovny  bylo v průběhu roku vyrovnané. Ke dni 31.12.2012 skončilo kladným 
hospodářským výsledkem ve výši 171.549 Kč. Hlavním zdrojem financování byl příspěvek 
zřizovatele. Vlastní příjmy činily 1.266.336 Kč. 

 
 
 


