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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2013  

 

V roce 2013 došlo k zásadní změně a sice k otevření nové bezbariérové ústřední 
budovy s oddělením pro dospělé, dětským oddělením, hudebním oddělením, 
referenčním centrem, se zvukovou knihovnou pro nevidomé a slabozraké, s galerií 
a víceúčelovým sálem a literární kavárnou. Budova je kromě bezbariérového přístupu 
vybavena na vysoké úrovni pomůckami pro orientaci nevidomých. 

 

 

 

Novinkou je fungování Informačního střediska Europe Direct při referenčním centru, 
na jehož provozování získala knihovna grant od Evropské komise. 

V průběhu měsíce ledna až března došlo ke druhé etapě stěhování knihovny – 
vytváření volných výběrů v půjčovnách, slučování knižních fondů ze zrušené pobočky 
Pražské Předměstí a ústřední půjčovny. V průběhu dalšího roku byly vyklizeny 
opuštěné pobočky a původní ústřední budova a předány zřizovateli. 

Nadále zůstává v provozu 7 větších a 4 malé pobočky knihovny. 

 

 

 

 



OCENĚNÍ KNIHOVNY 

• Kamarádka knihovna 2013 – nejlepší knihovna ve své velikostní kategorii 

• Městská knihovna roku 2013 – absolutní vítěz 

 

 

 

SLUŽBY  

Počet návštěvníků půjčoven se zvýšil proti roku 2012 o 20 898 návštěvníků na 209 
401. Toto zvýšení počtu návštěvníků vzhledem k tomu, že ústřední provozy měly 
téměř 3 měsíce zavřeno a během roku byly zavřeny vždy na dva týdny pobočky 
Malšovice a Nový Hradec Králové svědčí o tom, jak velký je zájem o služby nové 
knihovny, zejména o oddělení pro dospělé. 

Uživatelů veřejného internetu bylo v roce 2013 17 799, to je o 2 273 uživatelů více 
než v roce 2012. Tento nárůst je do značné míry ovlivněn větším počtem počítačů 
s internetovým připojením na Referenčním centru v CCV. 

Výpůjční služby 

V roce 2013 si uživatelé knihovny vypůjčili celkem 718 109 knih, periodik, hudebnin, 
zvukových a elektronických dokumentů. Celkový počet výpůjček je jen o 3 413 nižší 
než v roce 2012. Zvýšený zájem o novou knihovnu a příliv nových čtenářů měl za 



následek, že se téměř podařilo dohnat výpadek způsobený tříměsíčním uzavřením 
ústředních provozů. Naopak, u některých půjčoven například v oddělení pro dospělé 
v CCV jsou výsledky za devět měsíců roku 2013 vyšší než za celý rok 2012. 

Dospělí čtenáři si v roce 2013 půjčili celkem 438 160 knih. Tradičně byl větší zájem 
o beletrii. Z celkového počtu půjčených knih pro dospělé představovaly výpůjčky 
naučné literatury pouze 22,8 %. Nejoblíbenější byla opět memoárová literatura. 

 

Nově zavedené služby 

Novinkou ve výpůjčních službách pro děti jsou výpůjčky hravých kufříků a deskových 
her. 

Knihovna nabídla v roce 2013 svým čtenářům nově 4 biblioboxy (2 před ústřední 
budovou a 2 na pobočkách) k vracení vypůjčených dokumentů a také možnost 
načtení RFID karet (Městská karta, průkaz SVK HK). Dále v ústřední budově 
možnost studia v 1 týmové a 2 individuálních studovnách. 

Informa ční služby 

Jen v referenčním centrum bylo zodpovězeno 1230 registrovaných dotazů. 

Online služby 

Oproti roku 2013 stoupl počet rezervací, počet vstupů do online katalogu, 
čtenářského konta i návštěvnost webové stránky. 

Nejvyužívanějšími databázemi je licencovaný Anopress a vlastní databáze Region 
Hradce Králové u Regionální osobnosti a také 15 specializovaných databází 
hudebního oddělení. V roce 2013 se hudebnímu oddělení knihovny podařilo získat 
dalších 7 databází díky projektu INFOZ. 

Knihovna zveřejnila od září 2013 nový webový informační systém s moderním 
designem a prvky a komunikuje s uživateli též prostřednictvím Facebooku (1100) a 
dalších sociálních sítí. 

E-knihy: Knihovna zatím půjčuje e-knihy spolu se čtečkami Amazon Kindle, jde 
pouze o tituly volně dostupné, na které se již nevztahuje autorskoprávní ochrana. 

Služby regionálních funkcí 

Realizováno 378 konzultací, 173 metodických návštěv, 16 revizí, 32 servisních 
návštěv, řada vzdělávacích akcí pro knihovníky, připravena sekce Pro knihovníky na 
novém webu KMHK. 

 

 



POŘADY PRO VEŘEJNOST 

V roce 2013 bylo uspořádáno 1 314 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, na 
které přišlo 30 858 návštěvníků. Je to o 118 akcí více než v minulém roce a i počet 
návštěvníků akcí byl o 10 098 vyšší, ačkoli ústřední knihovna byla otevřena pro 
veřejnost až 20. března. Z celkového počtu akcí šlo např. o 118 exkurzí po nové 
budově  a 34 velkých výstav. Na organizaci akcí se podílely ústřední provozy i 
pobočky a nově též Informační středisko Europe Direct. 

 

 

 

Úspěšné akce pro dosp ělé: 

• Beseda a autogramiáda s americkým spisovatelem Robertem Fulghumem 
• Dny Francie 
• jazykové kurzy angličtiny a němčiny pro seniory 
• Den Irska 
• Setkání s literaturou (ve zvukové knihovně) 
• Hudební pořady 
• Cestopisné přednášky 
• Cyklus přednášek o výtvarném umění 
• Testování IQ 
• Křesty knih a autorská čtení, např. křest regionální knihy Třebeš (Doubek, 

Rezková) 
• Divadelní představení tlumočené do znakového jazyka (též pro dětské 

publikum) 
• Fotografické výstavy, výstava ex-libris 
• Exkurze po nové budově 



Úspěšné a oblíbené akce pro d ěti: 

• Pohádkou proti dešti - zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi 
• Hráčské doupě – sobotní turnaje v deskových hrách pro celou rodinu 
• Pohádkové dopoledne pro maminky s dětmi - čtení, hraní, vyprávění pro 

nejmenší čtenáře a jejich maminky. 
• Pravidelné výtvarné dílny 
• Noc s Andersenem 
• Bradavická noc – dobrodružství Harryho Pottera 
• Halloweenské přespávání – tajuplné přespávání v knihovně – strašidelné 

příběhy … 
• Magická noc – další z neočekávaných nocí v knihovně, plná tajemna pro 

náctileté dívky. 
• Dušičkový dýchánek ve Věži Knihomolů – pátrání po vzácné známce Modrý 

Mauricius podle starodávných indicií. 
• Adventní noc – vánoční tajemství lze objevit třeba právě v knihovně. 
• Příměstský tábor – týdenní dobrodružství v knihovně na téma pohádkového 

příběhu Roalda Dahla – Karlík a továrna na čokoládu. Ve spolupráci se 
střediskem Europe Direct, které pro děti připravilo především část zábavné 
angličtiny. 

• Ptáčkoviny – literárně terénní závod určený dětem 1. a 2. stupně základních 
škol na téma barvy v pohádkách. 

• Cesta za knihou - celoroční soutěž pro třídy prvního stupně ZŠ. Podmínkou 
byly pravidelné návštěvy knihovny, nejméně jednou za měsíc, při kterých žáci 
plnili úkoly a vedli si čtenářské sešity. Od září do června také sbírali body za 
přečtené knížky. V červnu se nasbírané body sečetly a byly vyhlášeny nejlepší 
třídy. 

 

 

Zapojení do celostátních akcí 

Knížka pro prvňáčka“, „Pasování čtenářů“ a „Předávání slabikářů“, Noc 
s Andersenem, Kde končí svět, Kamarádka Knihovna, Březen měsíc čtenářů, Čtení 
pomáhá, Týden knihoven, Noc literatury 



SPOLUPRÁCE  

Knihovna spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové (praxe budoucích učitelů při 
pořadech pro děti v knihovně). 

Knihovna se 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 či Festival sociálních služeb. 

Knihovna pro ostatní knihovny v republice v rámci udržitelnosti projektu nabídla a 
provozuje portál celoroční hry na podporu literární gramotnosti Lovci perel. Původní 
projekt vznikl ve spolupráci KMHK, Univerzity Hradec Králové a KDK SKIP 08, 
slavnostní zakončení a vyhodnocení předchozího kola se konalo v červnu 2013 
v nové ústřední budově knihovny. Knihovna hostí na svých webových stránkách 
projekt Klubka KDK SKIP 08 Seznamy dětské literatury. 

V Týdnu knihoven se KMHK významně podílela na společném projektu všech 
královéhradeckých knihoven Královéhradecké knihovny se představují, v rámci 
něhož se konala výstava, knihovnický happening a vznikl informační leták a 
samozřejmě další nabídka programu na Týden královéhradeckých knihoven. 

 

 

Dobrovolníci  

Dobrovolníci se zapojují především do kulturních a vzdělávacích akcí knihovny. 
Pomáhali buď s organizací akce, instalací výstav, anebo byli sami aktivními 
účastníky. Častěji dobrovolníci pomáhali s akcemi pro děti. Na akcích pro dospělé se 
dobrovolníci uplatnili i jako přednášející. Celkem 27 dobrovolníků odpracovalo za rok 
2013 na různých akcích KMHK 383 hodin. 



Knihovní fondy 

Náklady na nákup knihovních fondů celkem (včetně el. zdrojů a RF) dosáhly  3.668 
848 Kč, což je o 2,7 % méně  v porovnání s minulým rokem. Náklady na knihovní 
fond tvoří  9,1 % celkových nákladů, za rok 2012 tvořily 10,6% z celkových nákladů. 

 

HOSPODAŔENÍ 

Hospodaření knihovny skončilo nulovým hospodářským výsledkem po čerpání 
dotace z rezervního fondu ve výši 814 000,75 Kč. 

Příjmy z vlastní činnosti celkem (vč. doplňkové) se zvýšily v porovnání s rokem 2012 
o  54,6%, z  1 266 336,25 Kč na 1 958 198,- Kč. Příjmy pouze z hlavní činnosti 
vzrostly o 11,5 %, na 1 411 878,- Kč. 
 
Knihovna byla úspěšná v žádosti o evropský grant na provozování Informačního 
střediska Europe Direct a to ve výši 447 585 Kč. 
 
 
 
 

 
 
 

Obr: Adaptace pobočky Nový Hradec Králové odd. pro dospělé. 


