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Biskupská knihovna v Hradci Králové

Martina Dašková

Počátky Biskupské knihovny sahají až do roku 1812, kdy se královéhradecký biskup Tadeáš Maria 

Trautmannsdorf rozhodl část své soukromé knihovny věnovat ku prospěchu odborné teologické veřejnosti. 

V dalších letech se díky různým odkazům objem knihovního fondu utěšeně rozrůstal. Mezi čtenáři jsou doloženi 

např. Josef Liboslav Ziegler, vlastenecký kněz, básník, spisovatel a také profesor bohoslovectví semináře v Hradci 

Králové, či Jan Venuto, královéhradecký kanovník a známý malíř. V době komunistického budování světlých zítřků 

byl knihovní fond uložen v depozitářích a knihy půjčovány jen sporadicky a neoficiálně. Po listopadu 1989 bylo 

rozhodnuto, že knihovna bude znovu vybudována, tentokrát však měla být přístupná i široké veřejnosti. Tento 

záměr se podařilo naplnit až v roce 2002, kdy byla Biskupská knihovna slavnostně otevřena.[1]

Biskupská knihovna v současnosti sestává z několika pracovišť: moderní Biskupské knihovny situované v Novém 

Adalbertinu, s depozitářem umístěným v podstřeší, dále ze starobylé tzv. Trautmannsdorfské knihovny, jež se 

nachází v prostoru královéhradeckého biskupství, a také z depozitáře Na Kropáčce. Trautmannsdorfská knihovna 

je přístupná jen několikrát do roka a za určitých podmínek. Uloženy jsou zde prvotisky, tedy knihy vydané do roku 

1500, a staré tisky - díla vydaná do roku 1800. Nacházejí se zde také rukopisy. Nejstarší rukopis, Biblia Sacra 

Vulgata, je psaný na pergamenu a pochází ze 14. století. Známá je i pamětnice biskupa Karla Hanla, tzv. 

Memorabilienbuch, do které zaznamenával dějiny a zajímavosti Hradce Králové a dalších míst.

Do moderní Biskupské knihovny se mohou čtenáři podívat v návštěvních hodinách, a to dvakrát týdně v pondělí a 

ve čtvrtek. Milovníci krásné literatury, tedy beletrie a poezie, se u nás mnoho nepotěší, ale odborná veřejnost, 

studenti nebo prostě milovníci historie, teologie a náboženství, dějin umění, filozofie, práva a různých příbuzných 

oborů zde objeví mnohé poklady. Knihovna může nabídnout monografie, sborníky či časopisy z 19.–21. století. 

A jelikož i naše knihovna vstoupila do světa jedniček a nul, může čtenář listovat jejím online katalogem doma u 

šálku kávy. Elektronický katalog našeho pestrého knižního fondu je na těchto stránkách: http://knihovna.bihk.cz/.

Dnešní knihovny již zdaleka nejsou jen pouhými výpůjčními místy. Chápeme je také jako společenský prostor, kde 

se lidé mohou něčemu přiučit, pobavit se nebo se jen tak sejít. Tak je tomu i v naší knihovně. V lednu a únoru 

jsme pořádali kurz starého německého písma, tzv. kurentu, kde se zájemci o toto staré umění učili číst a psát 

podle dobových listin. Lektorkou, a to vynikající, byla paní Lucie Jakubcová z Ústavu germánských studií 

Univerzity Karlovy. Od začátku tohoto roku také jednou měsíčně promítáme amatérské filmy. Na Filmových 

večerech spolupracujeme s Východočeským volným sdružením pro film a video, které má v Hradci vskutku dobrý 

zvuk. Organizujeme přednášky odborné i pro širokou veřejnost. Koncem února jsme začali s přednáškami pro 

seniory, které se konají jednou či dvakrát do měsíce. Přednášejícími jsou historici či etnografové z hradeckého 

muzea a další odborníci. Velmi oblíbené jsou také exkurze. Se zájemci navštěvujeme nejen knihovnu, ale i kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, královéhradecké biskupství či katedrálu Sv. Ducha. Zájem je i o letní procházky starým 

městem, kde si vyprávíme o dějinách Hradce, o dnech všedních a svátečních či o hradecké architektuře a 

památkách. Dále připravujeme různé společenské akce, akce vázané na události světového i domácího významu, 

např. matiné k Mezinárodnímu dni památky obětí holokaustu. Do budoucna zvažujeme pořádání literární kavárny 

a autorských čtení, letního kina, koncertů či zájezdů. Všechno záleží na našich příznivcích a jejich nadšení pro 

věc. O připravovaných akcích a dalších novinkách knihovny se zájemci mohou dozvědět více na webové stránce 

knihovny[2] nebo na Facebooku[3].

Kontakt na autorku: daskova@bihk.cz

Web knihovny: http://www.bihk.cz/pastorace/biskupska-knihovna 



[1] Pozn. redakce: Více o historii knihovny v článku Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého, ročník 12 

(2002), číslo 4; k dispozici na: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/83.pdf.

[2] http://www.bihk.cz/pastorace/biskupska-knihovna

[3] https://cs-cz.facebook.com/Biskupsk%C3%A1-Knihovna-HK-813558928789815/
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