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Pobočka „U Labutě“ na Novém Hradci Králové, Knihovna města 
Hradce Králové

Markéta Poživilová

Pobočku Knihovny města Hradce Králové na Novém Hradci se zažitým názvem „U Labutě“ najdete pod vrcholem

táhlého kopce. Nízká bílá budova bývalého hostince U Labutě přímo září v dlouhé řadě rodinných domků. 

Prostorný bezbariérový přístup vás zavede přímo do půjčoven. Naleznete zde oddělení pro dospělé čtenáře a 

v něm milou vedoucí této pobočky, knihovnici Helenu Rybovou, a dětské oddělení, kde vás mezi spoustou knížek, 

květin a dětských výtvorů přivítá knihovnice Petra Lisá. Dříve zastaralejší dětské oddělení bylo v roce 2010 nově 

zrekonstruováno, vymalováno, vybaveno novým červeným nábytkem, malovanými obrázky na zdech od

výtvarnice Katky Hornychové-Baliharové, kobercem, hračkami a spoustou polštářků. V roce 2013 pak byla 

provedena kompletní rekonstrukce půjčovny pro dospělé čtenáře. Z půjčovny se tak stalo velice milé a pozitivní 

místo, které vás vybízí jak k výběru knížek, tak k posezení s časopisem. 650 dospělých a 300 dětských čtenářů si 

může vybírat z 16 000 knižních svazků a 24 časopisů.

Děti se zde během roku pravidelně zapojují do různých soutěží a tvořivých dílen. Za dlouhých zimních večerů si 

mohou přijít poslechnout i čtení z pohádkových knížek. Knihovnice Petra Lisá připravuje zábavné i vzdělávací 

programy pro děti pěti mateřských škol a základní školy na Novém Hradci (jejich nabídku naleznete na 

www.knihovnahk.cz v oddíle Nabídka školám). Oblíbené jsou též aktivity Pasování čtenářů, Knížka pro prvňáčka, 

Noc s Andersenem a další. Velký zájem projevují děti také o celoroční soutěže, jako jsou např. Lovci perel, 

Zakládáme ZOO nebo Stavíme město.

I v oddělení pro dospělé se stále něco děje. Na jaře i na podzim se pořádají cestopisné přednášky a výtvarné 

dílny. Čtenáři si zde již mohli vyzkoušet např. drátování, enkaustiku, scrapbooking, plstění a další. Tyto dílny jsou 

určeny ke společnému setkávání rodičů a dětí. Na první pohled je jasné, že obě knihovnice mají svou práci 

opravdu rády. Protože jsou obě vášnivé čtenářky, každému poradí a pomohou s výběrem té pravé knihy. Až 

budete mít někdy cestu do hradeckých lesů, neváhejte a přijďte se podívat do knihovny „U Labutě“, překvapí vás 

milá a domácká atmosféra i moderní prostředí.
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