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Den D neznamená konec, ale naopak nový začátek

Božena Blažková

            Měla jsem možnost nahlédnout do knihovny ještě před jejím otevřením. Díky vstřícnosti vedení knihovny 

jsem společně s knihovnickými seniory z celého kraje měla možnost nahlédnout do nových prostorů již v prosinci. 

Za kolegy z vědecké knihovny musím poděkovat i za nabídku prohlídky těsně před otevřením.

            V jarním čísle jsme otiskli tiskovou zprávu, ve které knihovna oznamovala termín otevření. Nebudu tedy 

opakovat základní údaje o rekonstrukci a stěhování, které jste měli možnost si již přečíst. Soustředím se pouze na 

to, jak probíhal den D, kterým Knihovna města Hradce Králové zahájila další etapu své historie.

            Den D – 20. březen 2013 - měl zároveň s otevřením knihovny oslavit příchod astronomického jara. 

Studená noc a zbylé mokré sněhové jazyky jasně ukazovaly na to, že zima nechce jaru vládu předat. Hradečtí 

knihovníci a knihovnice však byli pevně rozhodnuti oslavít příchod jara otevřením nové knihovny bez ohledu na 

počasí. Plně si uvědomovali, že na ně jejich čtenáři a uživatelé už nedočkavě čekají.

Tisková konference primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka a ředitelky Knihovny města 

Hradce Králové Mgr. Barbory Čižinské odstartovala v novém víceúčelovém sále již o půl deváté ráno. Ústředním 

tématem bylo zahájení provozu dlouho očekávané nové hlavní budovy Knihovny města Hradce Králové - Centra 

celoživotního vzdělávání. Město koupilo objekt bývalé továrny Vertex pro knihovnu přesně před 10 lety – v roce 

2003. Úvodem tiskové konference poděkoval primátor města ředitelce knihovny Mgr. Barboře Čižinské a všem 

pracovníkům knihovny za vstřícný přístup, spolupráci a velké pracovní nasazení. Připomněl i zásluhy předchozích 

ředitelů – Mgr. Jana Pěty, který stál u počátku celého projektu, a jeho nástupkyně Mgr. Lenky Antošové. Dotazy 

novinářů byly buď technického rázu nebo se soustředily na plánované aktivity nové knihovny. Na závěr tiskové 

konference byla novinářům nabídnuta možnost prohlídky knihovny s odborným výkladem.

            To už se však blížila desátá hodina a do knihovny se začali scházet hosté pozvaní na slavnostní otevření 

nového Centra celoživotního vzdělávání. Mezi pozvanými hosty byli zástupci všech firem, které se na přestavbě 

knihovny podílely. Knihovnickou delegaci ze Studijní a vědecké knihovny doplnili vzácní hosté z Národní knihovny 

v Praze, ředitel Knihovnického institutu a předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků PhDr. Vít Richter, 

Mgr. Ladislava Zemánková a redaktor Bulletinu SKIP PhDr. Ladislav Kurka. Jednotlivé slavnostní proslovy byly 

krátké a výstižné. Zazněla mnohá poděkování všem, kteří se o novou knihovnu zasloužili. Přítomní byli také mj. 

upozorněni na nový vizuální styl knihovny včetně loga a připravovaných webových stránek.

            Pozvaní hosté se po úvodním programu také měli možnost seznámit s celým nově vybudovaným 

objektem. Setkání se konalo ve víceúčelovém sále s galerií, v přízemí si bylo možno prohlédnout i zvukovou 

knihovnu pro nevidomé a slabozraké. Dále jsou zde sklady a kancelářské zázemí knihovny. Za návštěvu určitě 

stojí i literární kavárna. V prvním nadzemním podlaží je oddělení pro děti, hudební oddělení, oddělení pro dospělé 

čtenáře a nově také referenční centrum a informační středisko Europe Direct. Ke knihovně také patří otevřená 

střešní terasa s výhledem na město. Musím se přiznat, že vzhledem k tomu, že jsem měla knihovnu již dříve 

prohlédnutou, neustále jsem se vracela k fotografiím, které tvoří výzdobu víceúčelového sálu. Jedná se o sérii 

digitálních fotografií s názvem Stará/Nová knihovna. Uvedené dvojice fotografií ukazují nadčasovou krásu kvalitní 

architektury, u které nerozhoduje, zda se jedná o architekturu původní, nebo účelově a citlivě rekonstruovanou. 

Obě budovy vznikaly přibližně ve stejnou dobu a každá z nich měla sloužit jinému účelu. Nakonec obě poskytly 

azyl knihovně.

            Čas se však rychle přiblížil ke 14. hodině a venku začali přešlapovat první zájemci o novou budovu 

knihovny. Zazněly fanfáry, pár úvodních a děkovných slov, přestřihla se páska a knihovna začala novou etapu své 

Toto je náhledový mód dokumentu Tisk článku. Zavřít náhledový mód. 



historie. Lidé však nejen okouzleně procházeli nové prostory, ale zároveň požadovali i běžné služby své knihovny. 

A tak hradečtí knihovníci oslavili příchod jara prací. Nezbývá než jim popřát, aby ani v budoucnu na ně jejich 

čtenáři nezapomínali a aby se jim i do budoucna dařilo plnit vše, co si předsevzali.
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