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Krajská knihovna Karlovy Vary - 
multifunkční knihovnicko 
informační centrum           

Alena Součková           
 

     Obyvatelé i návštěvníci Karlových Varů využívali služby veřejné knihovny (Okresní knihovna 
Karlovy Vary) v budově umístěné na počátku lázeňské zóny a v několika pobočkách. 
 
      Velkou změnu přineslo nové státní uspořádání a vznik nového Karlovarského kraje. Knihovna 
krajského typu zcela chyběla, dosavadní prostory byly nedostatečné a vznik nových služeb a funkcí 
byl řešen nájemními prostorami. Krajská knihovna by si zasloužila nové a důstojné prostory, tento 
názor sdílel i zřizovatel (Krajský úřad Karlovarského kraje) a objekt uvolněný armádou by mohl po 
rekonstrukci sloužit veřejnosti jako knihovnické a informační centrum Karlovarského kraje. Byl 
podán úspěšný projekt s využitím finančních prostředků Evropské unie a neodkladně začaly 
stavební práce. Z původního betonového objektu armádní jídelny zůstaly jen obvodové zdi a během 
několika měsíců se již rýsovaly nové prostory knihovny - pro veřejnost i pro sklady a administrativu. 
Všichni stavbu a vybavování sledovali s napětím - nejenom podmínky pro zajištění klasických 
činností s využitím moderních technologií, ale i přípravu nabídky nových služeb. Největším 
otazníkem bylo umístění nové budovy - poněkud dále od centra města i lázní, nedaleko 
dostihového závodiště, několik zastávek městské hromadné dopravy. Během necelého půl roku 
fungování (knihovna byla otevřena v prosinci 2005) však vrásky z tváří zmizely a veřejnost si cestu 
do nové knihovny našla. 
 
      Krajská knihovna Karlovy Vary je moderní multifunkční knihovnicko informační centrum s 
širokou nabídkou služeb pro každého. Vnitřní prostory v modrobílé kombinaci vytvářejí příjemné 
prostředí pro veřejnost. Centrální hala v přízemí je hlavně informačním střediskem Karlovarského 
kraje, od dubna 2006 zde rovněž působí regionální Eurocentrum. Počítače s internetem pro 
veřejnost najdete v zadní části. Dále je zde umístěno pracoviště pro zajišťování absenčních 
výpůjček a je zde i samoobslužný box pro vracení knih. 
 
      Své místo zde našla dvě samostatná oddělení zařízená s ohledem na specifické uživatele a 
návštěvníky, kde služby zajišťují vyškolení pracovníci: oddělení pro handicapované - zvláště pro 
zrakově postižené (fond zvukových knih, internet pro nevidomé, výstavy pro zrakově postižené, 
prodejní výstavy výrobků zrakově postižených…). A-klub je prostor pro mladé lidi - kromě 
hudebního oddělení jsou zde dokumenty, které mládež vyhledává.  
 
      V přízemí se ještě nachází přednáškový sál, počítačová učebna, občerstvení a šatna. Tyto 
prostory mohou fungovat nezávisle na otvírací době knihovny. Sociální zázemí a bezbariérový 
přístup je samozřejmostí. Z venkovní strany vstupu (orientovaného na jižní stranu) je 
architektonicky zajímavě navržena letní čítárna - sluneční lázeň. 
 
      Druhé podlaží tvoří převážně půjčovna - otevřený prostor členěný regály a studijními i 
odpočinkovými místy. Další studijní místa jsou na galerii. Fond je ve volném výběru. 
 
      K dispozici je i unikátní fond balneologické literatury a regionální dokumenty. Samozřejmostí 



jsou počítačové stanice. 
 
      Samostatným oddělením je oddělení pro děti - s výběrem dokumentů a zajímavě řešenými 
prostory pro uživatele - od předškoláků po studenty. 
 
      Administrativní a skladové části jsou v knihovně umístěny mimo prostory pro veřejnost, avšak 
snadno přístupné, aby potřebný dokument byl uživateli donesen v co nejkratším termínu. 
 
      Krajská knihovna v Karlových Varech je knihovnou pro všechny - otevřeno je od pondělka do 
soboty od 10 do 19 hodin. Uživatelé do knihovny přicházejí v průběhu celé otevírací doby, nejvíce 
však koncem týdne, kdy celá rodina přijede autem a jednotliví členové dovedou v knihovně strávit 
celý půlden, každý podle svých zálib. 
 
      Původní budova knihovny v centru města se od července loňského roku stala městskou 
knihovnou a dále poskytuje základní služby obyvatelům, kteří si na prostory zvykli. 
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