
Knihovna je volně přístupná, není třeba mít průkazku. 

Knihovna poskytuje veřejnosti přístup k internetu. 

Knihovna nabízí komukoliv k využití wifi připojení zdarma. 

V knihovně jsou k dispozici počítače s internetovým připojením zdarma.
 
V knihovně si můžete nabít telefony, notebooky nebo tablety. 

V knihovně jsou k dispozici toalety a pitná voda. 

V knihovně je klid a je zde možnost si odpočinout. 

V knihovně je dětské oddělení nebo koutek, tedy tu mohou relaxovat 
i vaše děti. 

Knihovník vám pomůže, poskytne další informace, vyhledá kontakty,
propojí vás s dalšími institucemi, které potřebujete. 

V knihovně si můžete domluvit setkání, prostory jsou zdarma.

V knihovně si můžete odložit věci. 

Nebojte se využít knihovnu, pomůžeme vám. 

Knihovna pomáhá 
V téměř každé obci nebo městě najdete veřejnou knihovnu. Ptejte se
místních, kde je knihovna (fonetický přepis) nebo hledejte tento nápis: 
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Hradec Králové, Wonkova 1262/1a 
knihovna@knihovnahk.cz

Otevírací hodiny: 
 

Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek:
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 

KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

 

8:00 - 18:00
12:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 12:00
 -
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Вх�д у б�бл�отеку в�льний. Немає необх�дност� мати абонемент.

У б�бл�отец� є можлив�сть виходу в �нтернет. 

У б�бл�отец� можна будь-кому безкоштовно використовувати WiFi.

У б�бл�отец� можна безкоштовно користуватись комп’ютерами з виходом
в �нтернет. 

У б�бл�отец� можна заряджати телефони, планшети та ноутбуки.

У б�бл�отец� є питна вода та туалети. 

У б�бл�отец� тихо � можна в�дпочити.

У б�бл�отец� є зона або куток для д�тей, тож ваш� д�ти можуть там також
в�дпочити.

Прац�вник б�бл�отеки зможе вам допомогти: надати додаткову
�нформац�ю, знайти потр�бн� контакти, зв’язати вас з потр�бними вам
орган�зац�ями.

У б�бл�отец� ви можете домовитися про зустр�ч, доступ до б�бл�отеки є
в�льний.

Верхн�й одяг, сумки, портфел� та рюкзаки можете залишити у гардероб�.

Не б�йтеся користуватися послугами б�бл�отеки, ми вам завжди
допоможемо.

Hradec Králové, Wonkova 1262/1a
knihovna@knihovnahk.cz

Графік роботи:
 

Понеділок:
Вівторок:
Середа:
Четвер:
П’ятниця:
Субота:
Неділя:

KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ
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12:00 - 18:00
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 -

БІБЛІОТЕКА ДОПОМАГАЄ 
Майже в кожному м�ст� чи сел� є громадська б�бл�отека. Запитайте
у м�сцевих жител�в, де знаходиться б�бл�отека. 

(Фон. [Кде є кн�говна?]) або шукайте напис: KNIHOVNA. 
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