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Knihovna města Hradec Králové ve Vertexu – rok první

Barbora Čižinská a kolektiv vedoucích KMHK

S příchodem jara se v loňském roce otevřely veřejnosti nové prostory hradecké městské knihovny. Zajímalo nás, 

jak uplynulý rok hodnotí samy knihovnice. Položili jsme jim prostřednictvím ředitelky Mgr. Barbory Čižinské 4 

následující otázky:

Jak vidíte rok 2013?

S čím jste se museli „v novém“ vyrovnávat?

Co bylo jinak, než jste si představovali (co vás překvapilo)?

Co se povedlo, či naopak s čím stále ještě "zápasíte"?

Zde si můžete přečíst jejich odpovědi:

Lenka Holá – vedoucí odboru služeb, vedoucí oddělení pro dospělé

Rok 2013 byl v oddělení pro dospělé ve srovnání s rokem 2012 ve všech statistických ukazatelích úspěšnější. Za 

devět měsíců roku 2013 stoupl počet registrovaných uživatelů, počet výpůjček (o 26 981) i počet návštěv 

registrovaných uživatelů se zvýšil o 6 474.

Vyrovnat jsme se ve výpůjční službě museli hlavně s jiným stylem práce: ve staré půjčovně se půjčovalo vestoje, 

pulty byly na stání, zde jsou pulty na sezení. Museli jsme si vytvořit novou pracovní linku a to nás zpočátku trochu 

zdržovalo. Také zde není takový kontakt s uživateli, dříve jsme na každého viděli, měli přehled o celé půjčovně a 

mohli pomoci radou, dnes na uživatele nevidíme, a tak s ním trochu ztrácíme osobní kontakt. Také se poněkud

změnilo složení čtenářů, chodí více zájemců o beletrii a změnila se i skladba výpůjček naučné literatury. 

Nemůžu říct, že by mě něco překvapilo, snad jedině výška výpůjčních pultů, které měly být původně na stání.

Dalším, dalo by se říct, překvapením je velké množství nových uživatelů, kteří se do knihovny přihlašují. Zejména 

to, že jde o lidi střední generace, která byla dosud v knihovně nejslabší věkovou kategorií, a hodně z nich je

mimohradeckých.

Za úspěch považuji, že k nám přešlo hodně uživatelů ze staré budovy a že si zde pomalu zvykají. A to i ti, kteří 

říkali, že k nám už chodit nebudou, že je to daleko a že jim velká půjčovna nevyhovuje. Je pravda, že někteří nyní 

navštěvují naše pobočky. Stále ještě učíme čtenáře orientovat se ve velkém volném výběru knih a také si někteří 

uživatelé stěžují, že jim chybí čítárna novin a časopisů v té podobě, na kterou byli zvyklí. Někdy také dochází

k nepochopení toho, k čemu jsou určeny biblioboxy.

Mgr. Petra Landsmannová – vedoucí referenčního centra a střediska Europe Direct

Od 20. 3. do 31. 12. 2013 navštívilo referenční centrum (dříve informační středisko) 9 244 uživatelů. Zaznamenali 

jsme obrovský nárůst návštěvnosti, protože v roce 2012 to bylo jen 3 174 uživatelů. Celkem bylo zodpovězeno 1 

230 registrovaných dotazů (v roce 2012 - 352). Nečekaný nárůst návštěvnosti a zájem o naše služby zajisté

způsobila změna prostředí. Plocha referenčního centra se zvýšila čtyřikrát a centrum se stalo moderním, 

multifunkčním prostorem, do kterého je bezbariérový přístup. Dříve bylo středisko umístěno až za studovnou 

ústřední půjčovny, v tmavé místnosti, která připomínala kancelář, řada návštěvníků knihovny o jeho existenci 

nevěděla. Výrazně vzrostl i počet studijních míst, počítačů s veřejným internetem a zpřístupnily se všechny fondy, 

které byly dříve umístěné ve skladištích.

Zpočátku jsme se musely vyrovnat s novým prostorem, často jsme bloudily a hledaly správné regály. Také jsme si 



musely zvyknout na velký nárůst návštěvníků, služby ve studovně teď opravdu utíkají. Jelikož je součástí 

referenčního centra i nově otevřené středisko Europe Direct, musely jsme se naučit mnoho nového, oprášit jazyky, 

zeměpis a znalosti o EU, komunikovat s Bruselem…

Představy byly zcela jiné než skutečnost, překvapilo nás skoro všechno. Dodnes se smějeme jedné naší kolegyni, 

která měla zpočátku problém s tím, že jí čtenáři „sahají“ na knížky z fondu regionální literatury, které byly dříve ve 

skladišti.

Krásný světlý prostor, moderně vybavený, uživatelsky příjemný. Od uživatelů slýcháme hlavně chválu, jsme 

pyšné. Na druhou stranu se ještě řeší technické problémy a nedostatky. Nemůžeme si zvyknout na klimatizaci ani 

na to, že v kanceláři nemáme okna. Dodnes také bojujeme s velkým množstvím problematických uživatelů, kteří 

chodí kvůli veřejnému internetu.

Mgr. Šimona Šimonová – vedoucí hudebního oddělení

Ze statistického pohledu se nám zvýšil počet výpůjček u CD a DVD a naopak mírný pokles jsme zaznamenali u 

not. Celkově hudební oddělení půjčilo o 4500 dokumentů více a využívá ho i více čtenářů (1916 oproti 1020 v roce 

2012).

Vyrovnat jsme se museli s proměnou výpůjčních služeb vytvořením volného výběru, s navýšením výpůjčních 

hodin, se ztrátou klidové zóny ke studiu, což podle mého názoru způsobilo i odliv některých uživatelů.

Došlo k proměně uživatelů - méně jsou zastoupeni studenti a více neodborná veřejnost, z toho vyplývají i jiné

požadavky na fond a zaznamenáváme také odlišnosti v chování uživatelů (spotřební orientace).

Do knihovny přijde více lidí, senioři mají zájem o pravidelná setkávání. Části uživatelů se podle jejich reakcí nová

budova líbí, část postrádá starou. Nejsme schopni i přes snahu přivést skupinu studentů a profesorů z univerzity -

zde podle mého názoru hraje roli zejména vzdálenost.

Iva Rychtrmocová – vedoucí odboru knihovních fondů

Co se týče přírůstku, nákupu knihovního fondu, byl rok 2013 velmi podobný roku 2012.

OKF se nemuselo vyrovnávat s ničím podstatným. Práce zůstala stejná, jen prostory máme větší. Jsme rádi, že 

sklad knih je v budově, čtenář dostane knihu ihned a veškeré aktualizace a revize jsou pro nás jednodušší.

Pro nás nic nového ani jiného snad nebylo, práce nám zůstala stejná a jsme spokojené.

Povedlo se hlavně bezproblémové stěhování - plynule jsme navázaly na práci v původní budově, prostoj nebyl v 

podstatě žádný. A bezvadné je i to, že po letech nemusíme "tahat" knihy do a ze schodů.

Bc. Kateřina Hubertová – vedoucí metodického oddělení

      Nejsem „člověk ve službách“. Proto statistiku můžu porovnat jen od stolu, což dělám průběžně a výsledky jsou 

dobré. Rok 2013 byl rokem zásadních změn. Tak zcela jiný a větší, daleko větší prostor musí zanechat stopu 

skoro ve všem. Ten prostor je asi u mne ten pocit nejsilnější. Rok 2013 měl pro mne ale 2 zásadní vrcholy. Novou 

budovu a Zrcadlovou kapli s oceněním Knihovna roku 2013!

Není nic zásadního, s čím bych se musela vyrovnávat. Víc se nachodím, pokud někde něco zapomenu. Ráda a 

rychle jsem se vyrovnala se super zázemím pro zaměstnance.

Vím, že některé čtenáře občas zaskočí, že tu není klasická čítárna…

Povedlo se nad mé očekávání - kavárna, parkování, servírovací vozíky. Ostraha.

Nepovedlo se – asi dostatečné personální zajištění. Velký dům, velký provoz by potřeboval více lidských sil.

Metodika má momentálně plnou hlavu jiného zápasu. Zápas o peníze na RF…

Mgr. Barbora Čižinská – ředitelka knihovny

Jako rok nabitý událostmi, kdy se mé kolegyně a kolegové vůbec nezastavili a únavou někdy neviděli na oči. 

Chtěli jsme vše perfektní, profesionální, měnila se toho velká spousta, tam kde nás zrazovaly technologie či 

nedostatek kapacity, jsme to dorovnávali zvýšeným úsilím a efektivní spoluprací. Všichni mysleli na knihovnu. 

Dostalo se nám i zadostiučinění v podobě dvou odměn - titulu Kamarádka knihovna a Městská knihovna roku

2013. Knihovna jako celek půjčila téměř shodné množství dokumentů jako v minulém roce, přestože ústřední 

provoz zahájil až 20. března. Máme více čtenářů, uspořádali jsme ještě více akcí a stoupl počet návštěv. Jen 

exkurzí jsme provedli 118; s tím jsme počítali a byli na to dobře připraveni.

Rozlehlé prostory, nové provozní technologie, jevištní technika, vznik nových oddělení /dětské a literární kavárna/, 

znovunastavení některých kompetencí, čtenářské nápory, až fronty, výstavní činnost, zcela nový infopult, potřeba 

ostrahy, péče o zahradu, … Přibylo nám toho hodně, ale část je samozřejmě z naší iniciativy, protože jsme chtěli 



knihovnu naplnit službami a programem.

Osobně jsem se domnívala, že kolegyně budou více řešit změnu prostředí, ale většina je spokojená. Na stížnosti 

ani nebylo kdy J, museli jsme se plně věnovat potřebám čtenářů. Kolegové naprosto bravurně postavili volné 

výběry, připravili vše pro spokojenost čtenářstva. Zápasili jsme s technologiemi obsluhující provoz, s reklamacemi, 

ale postupně se to lepší. Samozřejmě některé technologie mají své kvalitativní limity. Kromě drobných 

interiérových nedostatků se potýkáme s nedostatkem lidských zdrojů, které se aktuálně snažíme řešit pomocí

stážistů, ale není to dlouhodobě udržitelné. 

Knihovna je ale plná lidí, kteří ji používají, jak jsme doufali, přijde celá rodina, každý si tu něco najde, půjčí si, 

pohraje si, poslechne, zhlédne výstavu, dá si něco dobrého. Co víc si přát?
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