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„Regionalistika“ v Knihovně 
města Hradce Králové           

Jan Pěta           
 

     Práce s regionálními informacemi a literaturou, s jejich shromažďováním a 
zpřístupňováním, je neodmyslitelnou součástí činnosti Knihovny města Hradce Králové a 
patří k základům jejího poslání. Této práci se v nejširším slova smyslu věnují všechna 
pracoviště: v půjčovnách mají čtenáři k dispozici regionální literaturu k absenčním 
výpůjčkám, v odděleních pro děti probíhají různé soutěže o městě Hradci Králové a jeho 
okolí, v přednáškovém sále pořádáme besedy s regionálními autory, přednášky z historie 
Královéhradecka, výstavy místních umělců-amatérů, včetně hendikepovaných.  
 
      Hlavním garantem práce s regionálními informacemi a literaturou je však naše 
informační středisko. Zde je vyčleněn samostatný fond regionální literatury k prezenčnímu 
studiu, fond regionálních periodik (některé starší tituly v digitální formě), zde je budován 
katalog regionální literatury, zde provádíme excerpci periodik a budujeme bibliografickou 
databázi článků o regionu, zde budujeme i faktografické regionální databáze, zejména 
databázi regionálních osobností, zde každoročně vydáváme kalendář regionálních výročí, 
zde jsou sestavovány regionální bibliografie vydávané tiskem, zde zpracováváme rešerše 
s regionální tematikou podle požadavků klientů. 
 
      Region, který patří do gesce naší knihovny, zahrnuje město a bývalý okres Hradec 
Králové. Výjimkou je oblast hudby a hudebního života, kterou pokrývá naše hudební 
oddělení: zaměřuje se na celý Královéhradecký kraj, případně celé východní Čechy. 
 
      Regionální literaturou a informacemi rozumíme ty, které se tematicky, věcně a 
obsahově vztahují k našemu regionu, bez ohledu na to, zda se jedná o naučnou literaturu 
nebo beletrii, a bez ohledu na místo vydání nebo publikování. Tyto informace 
shromažďujeme systematicky, souběžně i retrospektivně, a snažíme se o jejich maximální 
úplnost. 
 
      Neshromažďujeme však a bibliograficky nezachycujeme všechny publikace vydané na 
území regionu, zejména příliš specializované odborné publikace z oblasti techniky, 
přírodních věd, lékařství apod. Nicméně součástí našeho knihovního fondu je archivní 
fond produkce nejznámějších východočeských nakladatelství, který zahrnuje mj. historicky 
významné tisky hradeckého nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila z doby národního 
obrození. 
 
      Shromažďujeme též faktografické informace o regionálních osobnostech v 
elektronické databázi, která je od roku 2004 vystavena na našich internetových stránkách 
http://www.knihovnahk.cz pod odkazem DATABÁZE - Regionální osobnosti (přímá 
adresa: http://www.knihovnahk.cz/clavius/clpr55.htm ). Tato databáze je propojena s 
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elektronickou regionální bibliografií a s katalogem, takže z odkazu umístěného na konci 
informací o dané osobnosti lze kliknutím vyhledat jak články a literaturu o ní, tak její 
vlastní publikace, nacházející se ve fondech naší knihovny. 
 
      Chtěli bychom vytvořit též počítačovou databázi regionálních organizací, institucí a 
událostí. V letech 1996-1997 jsme reagovali na zájem veřejnosti a v edici Informace pro 
všední den vydali tři informační brožury o místní politice, úřadech a informačních 
institucích. Tištěné faktografické informace o regionu jsou však vzhledem k rychle se 
měnící skutečnosti zastaralé už v den vydání. 
 
      Snažíme se mít ve svém fondu pokud možno veškerou beletrii regionálních autorů. 
Vydali jsme slovník hradeckých spisovatelů (BENÝŠKOVÁ Jarmila, VÍCH, František. 
Literární Hradec Králové. Hradec Králové, Okresní knihovna 1994. 181 s.). 
 
      Regionální bibliografii chápeme jako službu, která zprostředkuje přímou cestu k 
primárním informacím o regionu. Práci s regionálními informacemi se kromě knihoven 
věnují i další paměťové instituce - muzea, archivy, galerie; samotná regionální bibliografie 
je však doménou knihoven a jejich role je v této oblasti nezastupitelná.  
 
      Zpracování regionální bibliografie patřilo vždy k hlavním úkolům naší knihovny. Na 
základě souběžné i retrospektivní excerpce tisku se nám podařilo pokrýt období od roku 
1850 do současnosti; bibliografie obsahuje články, studie i knižní publikace o městě a 
okrese Hradec Králové. Tato bibliografie však měla v průběhu času různou podobu: 
 
      1. Bibliografii zachycující období od roku 1850 do roku 1966 jsme vydali jako 
dvoudílnou publikaci – KOUDELKOVÁ, Lia, VÍCH, František. Bibliografie města a okresu 
Hradec Králové. Hradec Králové, nakladatelství Kruh 1970. 598 s. 
 
      2. Záznamy z let 1967 až 1994 jsou uloženy v lístkové regionální bibliografické 
kartotéce. Souběžná bibliografie za jednotlivé roky 1970 až 1974 byla navíc vydávána 
tiskem pod stejným názvem Bibliografie města a okresu Hradec Králové. Na další 
publikování v knižní podobě však už nebylo dost financí ani sil. Bibliografie tedy zůstala 
uživatelům přístupná v podobě kartotéky, ve které je užito kombinované řazení záznamů 
podle jednotlivých míst a podle oborů (školství, kultura, hospodářství apod.). Samostatnou 
část této kartotéky tvoří bibliografické záznamy vztahující se k jednotlivým regionálním 
osobnostem. 
 
      3. Od roku 1995 zpracováváme regionální bibliografii na počítačích: nejdříve v 
programu Smartlib, později KP-Sys, v současné době v programu Clavius. Tato 
počítačová databáze je přístupná na internetových stránkách knihovny pod odkazem 
DATABÁZE – Region Hradec Králové (přímá adresa: 
http://www.knihovnahk.cz/clavius/clpr2.htm ). Obsahuje záznamy článků i knih 
pojednávajících o našem regionu. Sborníky, almanachy a rozsáhlejší monografie jsou 
navíc analyticky rozepisovány na záznamy jednotlivých článků, studií, statí nebo kapitol. 
Databáze je propojena s elektronickým katalogem knihovny a čtenář okamžitě zjistí také 
lokaci a statut publikace, pokud se nachází v našich fondech. 
 
      Vedle právě popsané regionální bibliografie města a okresu Hradec Králové jsme v 
průběhu let vydali 13 personálních a 32 tematických bibliografií vztahujících se k regionu. 
Z velké části jde o výběrové nebo doporučující bibliografie, reagující na praktické potřeby 
výpůjčních služeb. Veřejností velmi žádaná a používaná je např. výběrová bibliografie 
Hradec Králové v krásné literatuře (zpracovala Jarmila Benýšková; Hradec Králové, 
Okresní knihovna 1995. 44 s.). Poslední velkou odbornou bibliografií byla publikace 
Legionáři a Československá obec legionářská na Královéhradecku, náš příspěvek k 
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zaplnění dlouholeté mezery v historickém bádání. Seznam bibliografií a dalších publikací, 
vydaných knihovnou v průběhu její stoleté historie, jsme vydali pod názvem Seznam 
publikací Knihovny města Hradce Králové : 1894-2004 (Hradec Králové, Knihovna města 
Hradce Králové 2004. 52 s.). 
 
      Samostatnou kapitolu tvoří shromažďování bibliografických a faktografických 
informací o hudebním životě a hudbě na Královéhradecku, o které se stará naše hudební 
oddělení. Třikrát vyšla tiskem bibliografie Hudební život na Hradecku, zahrnující postupně 
pětiletá období 1971-1975, 1976-1980 a 1981-1985. V budování bibliograficko-
informačního aparátu s touto tematikou pokračujeme. V poslední době probíhá sběr dat 
pro kartotéku současně žijících hudebníků působících v regionu. 
 
      Na tomto místě je ovšem třeba podotknout, že počet tiskem vydávaných bibliografií 
postupně klesá s tím, jak se budují a rostou počítačové databáze. Dá se v nich mnohem 
pružněji vyhledávat a definovat výstupy z mnoha různých hledisek, je možno je stále 
jednoduchým způsobem doplňovat souběžně i zpětně, opravovat chybné údaje. Zájemci 
je mohou využívat prostřednictvím internetu, aniž by museli vážit cestu do knihovny.  
 
      V naší bibliografické práci účinně spolupracujeme se Studijní a vědeckou knihovnou v 
Hradci Králové. Roku 1994 byla uzavřena smlouva o spolupráci informačních pracovišť. 
Knihovna města Hradce Králové donedávna přejímala od Studijní a vědecké knihovny 
záznamy článků, excerpované z celostátního a krajského tisku. Naše knihovna naopak 
předávala svoje katalogizační záznamy do souborného katalogu regionální literatury 
(neperiodické tiskoviny). Spolupracovali jsme též při budování souborné elektronické 
databáze regionálních periodik vydávaných v letech 1800-1965, která je vystavena na 
internetové adrese: http://regiodok.svkhk.cz/ . 
 
      Naším úkolem do budoucna je zajistit co největší úplnost a dostupnost počítačové 
bibliografické databáze Region Hradec Králové. Zatím nemáme bohužel dost sil a 
prostředků k tomu, abychom ji zpětně doplnili o záznamy z období před rokem 1995, které 
jsou uložené v klasické lístkové kartotéce.  
 
      Chceme také rozšířit a zdokonalit naše faktografické regionální databáze. V současné 
době probíhá doplňování databáze regionálních osobností bibliografickými údaji. O 
záměru vybudovat regionální faktografickou databázi organizací, institucí a událostí jsem 
se už zmínil. 
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