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Mgr. Helena Potůčková (* 19. 8. 1950 – † 25. 7. 2014)

Barbora Čižinská

S lítostí vám musíme oznámit, že dne 25. 7. 2014 navždy odešla naše dlouholetá kolegyně a významná 

pracovnice Knihovny města Hradce Králové paní Mgr. Helena Potůčková.

Mgr. Helena Potůčková se narodila 19. 8. 1950 v Praze. Po maturitě na gymnáziu v Táboře v roce 1968 studovala 

obor knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium ukončila v roce 

1973. V průběhu svého působení v knihovnické profesi ještě absolvovala postgraduální studia na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze,  a to v oblasti informačních systémů a v oblasti řízení veřejné knihovny. Od 

roku 1973 až do roku 2014 (tedy celý profesní život) působila v dnešní Knihovně města Hradce Králové. Nejdříve 

pracovala jako krajská metodička (1973-1977), později ve funkci vedoucí ústřední půjčovny (1978-1989). V roce 

1990 se stala vedoucí úseku služeb čtenářům, od roku 1992 působila jako vedoucí odboru služeb a zároveň 

náměstkyně ředitele.

Jako vedoucí odboru služeb (hlavní knihovník KMHK) a náměstkyně ředitele měla hlavní podíl na rozšiřování a 

modernizaci služeb knihovny v posledních dvaceti letech. Především její zásluhou byly všechny půjčovny a 

pobočky na území města postupně nově zařizovány, vybavovány informační technikou a pracovníci si pod jejím 

vedením osvojovali používání nových technologií. Byla hybatelkou a realizátorkou automatizace knihovny.

Nejvlastnějším odborným zájmem Mgr. Heleny Potůčkové byly interiéry knihovnických pracovišť, jejich 

architektura, zařízení a organizace. V tomto smyslu měla zásadní podíl na podobě nové ústřední budovy Knihovny 

města Hradce Králové v rekonstruované továrně Vertex, dnes Centru celoživotního vzdělávání. Připravovala 

podklady pro architekta – návrhy vybavení, jeho uspořádání, uspořádání fondů, dispozice, fungování služeb. 

Navíc plánovala a organizovala přípravu fondů a stěhování knihovny do nových prostor Centra celoživotního 

vzdělávání.

Její profesní aktivity přesáhly hranice hradecké městské knihovny, o čemž svědčí dlouhodobá činnost v

regionálním výboru (od r. 1990 ve funkci místopředsedkyně) i celorepublikovém výkonném výboru SKIP. 

Vyučovala též v konzultačním středisku Státní vědecké knihovny v Hradci Králové jmennou katalogizaci, později 

knihovnictví zaměřené zejména na služby uživatelům. Publikovala řadu článků v odborném knihovnickém tisku. 

V roce 2013 jí byl udělen čestný titul Knihovnice roku v kategorii profesionálních knihoven.

Téměř do posledních dnů aktivně působila ve službách čtenářům jako zástupkyně ředitelky a nasazovala svou 

energii pro knihovnu, kdekoli bylo potřeba. Helena Potůčková byla člověkem nesmírně pracovitým, houževnatým, 

skromným a loajálním. Svůj profesní život věnovala zcela a beze zbytku českému knihovnictví. Bude nám chybět 

jako profesionál a odborník v týmu, jako člověk, kterému patří naše poděkování.
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