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Seznámení s knihovnou „Krále čtenářů“

Božena Blažková

Kulturní středisko Médium se nachází na třídě Jana Masaryka na Moravském Předměstí a slouží k 

zabezpečení kulturních služeb pro obyvatele této části města. Disponuje sálem s kapacitou 200 míst a řadou 

jednacích místností a učeben. V místě je také fitcentrum s posilovnou a soláriem a pobočka městské knihovny. -

Tolik informace na webových stránkách Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti.

            Pobočka knihovny na velkém sídlišti je sice součástí mateřské knihovny, ale její činnost odpovídá knihovně 

ve velkém městě (pobočka má přes 2000 čtenářů, z toho 1641 dospělých a cca 400 dětí, v loňském roce se zde 

vypůjčilo cca 105 000 knih a periodik). Zajímalo mne, jak vypadá knihovna, kterou navštěvuje sám „král čtenářů“. 

Sympatickou vedoucí paní Zuzanu Rychterovou jsem poznala už na malé čtenářské slavnosti v hlavní budově 

Knihovny města Hradce Králové. Představovala tam přítomným pana Macháčka, nejlepšího a hlavně 

nejvěrnějšího čtenáře knihovny.

            Využila jsem příležitosti naplánovaného rozhovoru s panem Macháčkem a knihovnu jsem si prohlédla. 

Pobočka zahájila provoz v roce 1988 a začátkem devadesátých let převzala většinu čtenářů ze zrušené knihovny 

v Třebši. Velká rekonstrukce proběhla v roce 2006, kdy byla pobočka 2 měsíce uzavřená. Reorganizace i 

rekonstrukce se povedly a v současné době má knihovna prostorné oddělení pro dospělé čtenáře a menší, ale 

útulné a pěkně vybavené oddělení pro děti. V posledních letech se postupně mění věkové složení obyvatel 

sídliště, a tedy i složení čtenářů. Dětské oddělení spolupracuje se Základní školou Mandysova ul. a s mateřskou 

školou Pohádka. Má samostatně zpracovanou nabídku besed a vzdělávání dětí.

            Z posledních akcí to např. byla tradiční Noc s Andersenem, která se letos nesla v duchu středověku a 

rytířů. Zúčastnilo se celkem 18 dětí. A v tiskové zprávě se o průběhu Noci hovoří následovně: Noc zahájil a děti 

přivítal známý loutkář a zpěvák Jaroslav Jung se svou kapelou Trubaka. Společně zahráli pohádku „O třech 

prasátkách“, čímž si vysloužili od dětí obrovský potlesk. Po pohádce se už všichni přenesli do dávných dob, kdy se 

v Sherwoodském lese usadil Robin Hood a čelil nástrahám zlého šerifa z Nottinghamu. Děti se aktivně střídaly ve 

čtení knihy o tomto anglickém zbojníkovi a rozděleny ve družstvech plnily nejrůznější úkoly. Vyráběly krásné loutky 

rytířů a princezen, stavěly na čas vysokou a nedobytnou věž z kostek, skládaly puzzle s tematikou Robina Hooda, 

vymýšlely „Pohádku naruby“, ve které se Robin Hood společně sešel například s Harry Potterem či čarodějem 

Gandalfem. Největší pozdvižení ovšem způsobil opravdový rytíř, který do naší knihovny zabloudil. Děti si prohlédly 

zbraně, se kterými vybojoval nejednu bitvu, a dokonce si mohly vyzkoušet i brnění. Večer tak rychle utekl, že děti 

nestihly všechny připravené soutěže. Knihu ovšem pilně dočetly a pak už na ně čekal pouze kvíz, ve kterém si 

zopakovaly své znalosti o středověku a přečtené knížce. Nakonec pomocí indicií z kvízu našly poklad a rozdělily si 

drobné ceny. To už ale za dveřmi postávali rodiče, kteří si přišli pro svá dítka.

            Co se týče akcí pro veřejnost, je zapotřebí si uvědomit, že to má knihovna poněkud obtížnější, protože 

musí najít „své místo na slunci“ mezi pořady organizovanými kulturním střediskem. A musím konstatovat, že se jí 

to daří.

            V březnu např. knihovna připravila pro malé i velké čtenáře „Velikonoční tvoření v knihovně“. Kdo si 

netroufal na originální kraslice či stojánky na vajíčka, ten si mohl alespoň vybarvit veselou velikonoční 

omalovánku. Knihovna se také účastní celostátně organizovaného předvelikonočního veřejného Čtení z Bible.

            Další skutečně zajímavá a ojedinělá akce se konala v únoru. Slavnostní vernisáží výstavy nazvané 

Portréty byl totiž zahájen celoroční projekt s názvem Galerie nad knihami. Pokud vás udivuje název galerie, 

můžete se přijít na vlastní oči podívat, jak je výstižný. Knihovna totiž řeší nedostatek prostoru na pořádání výstav 

skutečně originálním způsobem. Mezi regály jsou ve stropě zabudovány kolejničky na žaluzie, které při běžné 
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návštěvě knihovny ani nepostřehnete. Když se však koná výstava, jsou vystavovaná díla zavěšena právě na tyto 

kolejničky a působivě vytvářejí zajímavý výstavní prostor. Jak to v reálu vypadá, se můžete přijít podívat do konce 

června, kdy zde bude k vidění výstava Keňa – lidé kmene Samburů. Ale zpátky k projektu, který v sobě kromě 

cyklu výstav zahrnuje i zajímavé workshopy. Garantem projektu je kromě knihovny Střední uměleckoprůmyslová 

škola hudebních nástrojů a nábytku a IMPULS, středisko amatérské kultury. Již zmiňovanou výstavu Portréty 

doplnil pedagog Jindřich Rychter zajímavým povídáním o portrétové tvorbě, při které není důležitá jen podoba, ale 

i nálada, emoce, povaha a subjektivní vztah k portrétované osobě. Na podzim je připravována další velká 

společná výstava s pracovním názvem Knižní obálka. Spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou 

hudebních nástrojů a nábytku má v knihovně několikaletou tradici. Kromě putovní výstavy Kniha – inspirace zde 

byly realizovány ještě výstavy s literární tematikou – Svět mořské víly H. Ch. Andersena a díla K. H. Máchy a K. J. 

Erbena.

Jak je vidět, ani činnost pobočky není jen o půjčování. Přeji knihovně, aby se plánovaný projekt vydařil a 

aby i nadále měla co nejvíce věrných čtenářů.
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