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     Jak z názvu vyplývá, hlavní náplní naší práce je shromažďování, zpracovávání, 
využívání a poskytování informací a hlavním jejím cílem spokojený uživatel. Zaměřujeme 
se především na informace z oblasti společenských věd, historie, zeměpisu a vlastivědy, 
kultury a umění, zejména literatury. Naší dlouhodobou specializací je královéhradecký 
region – město a bývalý okres Hradec Králové –, který se snažíme v co největší míře 
bibliograficky zdokumentovat, faktograficky podchytit jeho významné osobnosti, události 
… 
 
      Ve studovně informačního střediska mají návštěvníci k dispozici maximum z našeho 
bibliograficko-informačního aparátu, který využíváme pro zodpovídání dotazů: slovníky a 
literaturu encyklopedického charakteru z příruční knihovny, fond regionální literatury a 
regionálních periodik, fond knihovnické literatury, bibliografií, fond CD-ROM, literaturu o 
neziskovém sektoru, sbírky zákonů. 
 
      Při řešení dotazů stále více využíváme různých bibliografických i plnotextových 
elektronických databází, které jsou zároveň on-line zpřístupněny našim uživatelům. 
Nejdéle a pravděpodobně nejvíce využívanou databází je Česká národní bibliografie 
(ČNB), dále plnotextová databáze článků TAM-TAM firmy Anopress, hodně informací 
získáváme z Infobanky ČTK, právní informace hledáme v databázi ASPI, k dispozici je též 
zahraniční databáze článků EBSCO. Velmi jsme uvítali nedávno zpřístupněnou databázi 
Česká elektronická knihovna – plnotextová databáze české poezie 19. století.  
 
      Zpracováváme také vlastní regionální databáze: 
 
      - Region Hradec Králové (město a okres): obsahuje záznamy knih, které jsou 
zařazené ve studijním fondu regionální literatury, a záznamy článků získávané excerpcí 
regionálního tisku, doplňuje se též rozpisem sborníků a monografií.  
 
      - Regionální osobnosti: databáze obsahuje faktografické údaje o životě a díle cca 
2020 významných osobností královéhradeckého regionu, průběžně se stále doplňuje a 
aktualizuje. V katalogu je propojena s bibliografickou databází. 
 
      Vzhledem k širokým možnostem využívání různých elektronických informačních 
zdrojů se v současné době zmenšuje význam klasických lístkových kartoték. Některé z 
nich však mají stále svou nezastupitelnou roli, dále se zpracovávají a využívají, některé 
po mnoho let budované čekají na převedení do elektronické podoby, tím mám na mysli 
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naše bibliografické regionální kartotéky. Pokračujeme i nadále ve zpracovávání tematické 
kartotéky české poezie, aktuální kartotéky článků s ekonomicko-právní tematikou, 
kartotéky regionálních událostí, řadíme kartotéku filmů z Filmového přehledu. 
 
      Jak z předchozího vyplývá, vedle informační činnosti tvoří podstatnou část naší práce 
bibliografická činnost a shromažďování faktografických informací. Bibliografové mi jistě 
dají za pravdu, že je to práce mravenčí, časově náročná, která není na první pohled nikde 
vidět a zhodnotí se většinou až po delší době. I její statistické vykazování je často 
problematické.  
 
      V minulých letech jsme řadu bibliografií vydali v tištěné podobě. Zaměřili jsme se 
hlavně na regionální problematiku, na zpracování některých témat z beletrie, vydali jsme 
celou řadu bibliografií k různým výročím. Přehled o naší ediční činnosti přinesla publikace 
vydaná v loňském roce „Seznam publikací Knihovny města HK 1894-2004“. V současné 
době vydáváme tiskem kulturní kalendáře - aktuální přehledy výročí regionálních 
osobností a událostí, drobné bibliografické letáky a informační materiály pro potřeby 
našich poboček, pro pořady poslechového studia hudebního oddělení, pro uživatele 
našeho střediska. Přehledy výročí regionálních osobností budeme zveřejňovat na 
webových stránkách naší knihovny. 
 
      Mezi další služby našeho oddělení patří veřejný internet, textový editor pro uživatele, 
možnost kopírování z našich materiálů, skenování. Vše ve studovně je určeno pouze k 
prezenčnímu studiu a naše informační středisko mohou navštěvovat i neregistrovaní 
čtenáři.  
 
      Požadavky na informační službu lze podat také prostřednictvím nové služby, která je 
dostupná z internetové stránky knihovny http://www.knihovnahk.cz pod ikonou Ptejte se 
knihovny. Na webových stránkách knihovny jsou dostupné naše vlastní regionální 
databáze, v oddíle Aktuality se můžete seznámit s prezentací CD-ROM s výtvarnou 
tematikou, které jsou prezenčně dostupné v naší studovně, a lze zde získat i základní 
informaci o našem oddělení včetně kontaktních údajů. 
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