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Úvod
„Knihovna je dům plný zábavy a poučení.“
„Nic bych v knihovně neměnila, je to všechno super, do jiné knihovny bych
nechodila. Baví mě Andersen, besedy, knížky a nejvíc paní knihovnice.“
„Zvětšit knihovnu, nový nábytek, v pátek otevřeno, brát víc časopisů.“
„Nejvíce se mi líbí, že půjčování knížek je zadarmo a internet také.“
„Nenudím se tam.“
„Knihovna je pro mě studna vědění a energie.“

V posledních pěti letech píší i v Královéhradeckém kraji děti svým knihovnám vysvědčení
s pěknými známkami v soutěži Kamarádka knihovna. Jedničky patří knihovnám, které jsou
výjimečně přátelské k dětem, ale při bližším čtení zjistíme, že děti ve svých vzkazech ve zkratce vystihly poslání všech dnešních veřejných knihoven. Označují oblasti, v kterých je co
zlepšovat (prostorové vybavení a moderní interiéry, otevírací doba přizpůsobená potřebám
uživatelů, dostatek finančních prostředků na nákup nových dokumentů atd.). Spolehlivé výpůjční a meziknihovní služby, rozvinutá komunitní role knihovny, kvalitní kulturní a vzdělávací
programy pro veřejnost, bezplatný internet, to jsou funkce, které návštěvníci od knihoven
v současnosti očekávají a knihovníci je vnímají jako cíle svého snažení. Návštěvník se nechce
v knihovně nudit, přichází načerpat energii.
Naše publikace, kterou právě otevíráte, si dala za cíl zachytit stav knihovnictví Královéhradeckého kraje a ohlédnout se za významnými událostmi posledních pěti let. V úvodních
kapitolách jsme zaznamenali sumární informace i zajímavosti o našem kraji, jeho knihovnách
a knihovnících. Navázali jsme na publikaci Knihovny Královéhradeckého kraje se představují
z roku 2004 a snažíme se charakterizovat současný rychlý vývoj našeho oboru. Druhá část
publikace s názvem Šumné knihovny dává prostor 84 knihovnám s nadprůměrnými výkony,
aby představily své aktivity. Kvůli snadnějšímu porovnávání stejně velkých pracovišť jsme zvolili řazení knihoven podle velikostních kategorií platné v celostátních standardech veřejných
knihovnických a informačních služeb. Události a úspěšné aktivity, kterými daná knihovna
v posledních letech „žije“, jsou v textu zvýrazněny nebo je ilustrují přiložené fotografie.
Na závěr zařazujeme základní adresář všech knihoven kraje.
© Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2011
ISSN 0862-9366 MKČR E 14191
ISBN 978-80-7052-096-3

Kolektiv autorů.
V Hradci Králové, srpen 2011.
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Královéhradecký kraj
Eva Semrádová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Královéhradecký kraj je zemědělsko-průmyslové území s bohatě rozvinutým cestovním
ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství využívá úrodnou
oblast Polabí. Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše.
Kraj zaujímá 6 % rozlohy České republiky a území je od roku 2000 rozděleno do pěti okresů
- Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Rozlohou je největší okres
Trutnov. Na území kraje je celkem 448 obcí, z toho 48 měst a 10 městysů.
Ke konci roku 2010 měl Královéhradecký kraj celkem 554 tisíc obyvatel, což je 5,3 %
celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové,
kde se nachází krajská metropole Hradec Králové s 95 tisíci obyvateli. Naopak populačně
nejmenší je okres Rychnov nad Kněžnou. Podíl městského obyvatelstva dosahuje v rámci
kraje celkem 67 %. Nejméně urbanizovaný je okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích
do 500 obyvatel. Královéhradecký kraj má celkově nejvyšší podíl obyvatel ve věku nad 65 let
(16,5 %) v rámci republiky. Nejvíce mladých do 14 let byl v okresech Rychnov nad Kněžnou
a Náchod, nejvyšší podíl obyvatel ve věku 15-64 let byl v okrese Trutnov a ve věkové skupině
nad 65 let je na prvním místě okres Hradec Králové.
Síť veřejných knihoven je v současné době po ukončení celostátní registrace téměř stabilní, knihovnické služby nabízí v našem regionu krajská knihovna, 49 profesionálních a 321
neprofesionálních knihoven, 61 poboček a 24 specializovaných knihoven.
Síť knihoven podle kategorií
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Vzhledem k výše uvedené charakteristice pracuje v kraji 58 % knihoven v obcích
do 500 obyvatel. Na fungování těchto knihoven se od roku 2003 významným způsobem
podílejí regionální služby. Navázaly na dřívější střediskové systémy a dnes jsou často jedinou
cestou, kudy proudí do malé knihovny aktuální fondy, praktická pomoc při revizích či podněty k profesnímu vzdělávání, novým službám a využívání informačních technologií.
V roce 2010 knihovny Královéhradeckého kraje zaznamenaly 2 354 585 návštěv (fyzických
i virtuálních). V porovnání s rokem 2005, kdy byla ještě návštěvnost přes weby z technických
důvodů značně omezená a nesledovala se návštěvnost kulturních akcí, to znamená nárůst
o 109 %. Struktura návštěvnosti a poskytovaných služeb se v posledních letech dynamicky
mění, pravidelnou registraci si platí přibližně stále stejný počet občanů, celkově 16 % obyvatel kraje. Stále významnější skupinou jsou uživatelé neregistrovaní, kteří navštíví kulturní
pořad, vzdělávací lekci nebo přijdou za internetem. Klasických výpůjček literatury je požadováno méně (v roce 2010 o 8 % méně oproti roku 2005) a lidé celkově čtou menší počet
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publikací za rok. Návštěvnost veřejného internetu dosáhla svého vrcholu v roce 2008 a nyní
mírně klesá, v roce 2010 přišlo do knihovny za internetem 11,6 % návštěvníků. Knihovny se
stále častěji prezentují jako pořadatelé kulturních a vzdělávacích pořadů, počet těchto akcí
vzrostl za posledních pět let o 64 %.
Vývoj služeb našich veřejných knihoven je každoročně už od roku 1976 komentován
ve statistické ročence, která v současnosti vychází na CD pod názvem Knihovny Královéhradeckého kraje v roce… . Všechny hlavní události novodobých dějin východočeského
knihovnictví zmapoval za dvacet let své existence knihovnicko-informační zpravodaj
U nás. Aktuální ročníky těchto publikací jsou dostupné pro všechny zájemce na webové
adrese Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Královéhradecko
Kateřina Hubertová, Knihovna města Hradce Králové
Ve střední části Královéhradeckého kraje leží okres Hradec Králové; zaujímá plochu téměř
890 km². Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že na okrese Hradec Králové je nyní
6 měst a 104 obcí. Žije v nich skoro 1/3 všech obyvatel kraje, takže hustota obyvatelstva
okresu je největší v kraji. V roce 2007 došlo ke změně administrativního začlenění obcí Ledce,
Jílovice a Vysoký Újezd do okresu Hradec Králové. Do té doby byly součástí okresu Rychnov
nad Kněžnou.
Okres Hradec Králové má velmi bohatou historickou tradici; velký význam má především
krajské město Hradec Králové (první písemná zpráva se datuje rokem 1073). Královéhradecko
je známo řadou kulturních a historických památek. Mezi nejvýznačnější patří historické jádro
krajského města s dominantou gotického chrámu Svatého Ducha, renesanční Bílou věží, kaplí
sv. Klimenta, barokní radnicí a celou řadou secesních budov. Domácí i zahraniční turisty láká
gotický zámek Hrádek u Nechanic, barokní zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou či
např. nově zrestaurovaná kaple Zjevení Páně ve Smiřicích.
V síti veřejných knihoven okresu Hradec Králové byl v 70. letech 20. století zaveden střediskový systém. Profesionální střediskové knihovny (Černilov, Hradec Králové, Chlumec nad
Cidlinou, Nechanice, Nový Bydžov, Smidary, Smiřice, Třebechovice pod Orebem) budovaly
výměnné fondy, které cirkulovaly ve formě výměnných souborů mezi přidruženými obecními neprofesionálními knihovnami ve střediskových obvodech. S drobnými změnami tento
systém funguje bez problémů stále (střediskovou funkci přestala vykonávat pouze knihovna
v Třebechovicích p. O.).
Od roku 2002 je Knihovna města Hradce Králové (KMHK) knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí, které vykonává sama nebo prostřednictvím svých výše zmíněných
střediskových knihoven. Na okrese funguje mimo 7 zmíněných profesionálních knihoven i 92
neprofesionálních knihoven.
Rychlý vývoj 90. let zasáhl i do služeb knihoven. Čtenář už si knihu nepřichází pouze
vybrat, ale přichází s požadavkem na informace, a to i prostřednictvím internetu. Potřebuje
poradit a orientovat se v záplavě informací. V důsledku toho se mění i postavení knihovníka
na informačního pracovníka. A knihovny se stávají jak oficiálními, tak neoficiálními místními
informačními středisky. Na knihovníky to klade jiné a zcela nové nároky – musejí se vypořádat
s informační technikou.
Nepřehlédnutelnou nutností pro knihovny se stává vlastnictví webové stránky. Zpočátku jde hlavně o existenci takové knihovní stránky, později se přidává i kvalita a hodnota
informací na webu. S nadsázkou by se dalo říci, že metodické oddělení KMHK se o webové
stránky obsluhovaných knihoven stará s nadstandardní péčí. Weby svých knihoven KMHK
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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sleduje podrobněji od roku 2003. V počátcích šlo opravdu o zachycení existence jakékoliv stránky knihovny nebo jen zmínky o nich. Pro vylepšení webových knihovních stránek
vyhlašuje KMHK od roku 2005 pravidelně v jarních měsících soutěž „…web sem, web
tam…“. Snaha o co největší počet kvalitních knihovnických webových stránek vyvrcholila
projektem Šablona webu pro malé knihovny, za který byla Knihovna města Hradce Králové 4. 10. 2007 při vyhlašování vítězů Knihovny roku 2007 oceněna v kategorii informační počin. V současné době je všem knihovnám k dispozici druhá verze šablony webu, viz
http://webknihovny.cz. Od roku 2008 je jednou z podmínek získání dotace z dotačního řízení
Veřejné informační služby knihoven v podprogramu Informační centra veřejných knihoven
zpřístupnění funkční a aktualizované webové stránky knihovny. Přímo ve formuláři žádosti je
šablona webu pro malé knihovny doporučována jako možnost splnění této podmínky.
Technika velmi změnila práci v knihovnách. Všechny profesionalizované knihovny jsou
automatizované a všechny používají knihovní systém Clavius. Až na knihovny ve Smidarech
a Nechanicích mají také tyto knihovny vystavené online katalogy na webu. Malé neprofesionalizované knihovny jsou automatizované z jedné třetiny (celkem 29 knihoven). Knihovny
v Barchově, Humburkách, Měníku, Nepolisech, Skalici, Skřivanech, Syrovátce a v Urbanicích
používají systém LANius. Systém Clavius používají v knihovnách v Blešně, Boharyni, Černožicích, Dobřenicích, Hořiněvsi, Jeníkovicích, Kratonohách, Lejšovce, Lhotě p. L., Libčanech,
Libranticích, Libřicích, Lovčicích, Obědovicích, Petrovicích, Praskačce, Předměřicích, Roudnici,
Staré Vodě, Stěžerách a ve Všestarech. Z těchto malých neprofesionalizovaných knihoven má
na webu svůj katalog pouze knihovna v Hořiněvsi (Clavius) a knihovna v Žíželevsi vystavuje
katalog pomocí vlastního softwaru. Ten byl vytvořen pro tuto knihovnu svépomocí a díky
němu může do knihovního fondu kdokoliv nahlédnout. Katalog je velmi jednoduchý, ale umí
i vyhledávat.
I jinak se knihovny velmi proměnily. Ty větší, profesionalizované, i ty v těch nejmenších
obcích, které slouží uživatelům jen pár hodin týdně. Ve všech knihovnách je uživatelům
k dispozici veřejný internet. Většina knihoven radikálně vylepšila své prostory. Jsou mnohem
světlejší, barevnější, útulnější a přívětivější. Cílem je, aby knihovny nebyly jen pouhými výdejnami knih. Aby se dnes knihovna v obci uplatnila, musí převzít funkci komunitní knihovny.
Být k dispozici všem skupinám obyvatel tak, aby v nich mohli trávit čas a využívat možnosti
knihovny i pro aktivity, které zdánlivě se čtením a knížkami nesouvisí. Leckde se to už podařilo, mnohé knihovny k tomu směřují.
Nejaktivnějšími knihovnami okresu jsou ty, které leží v tzv. Urbanické brázdě. Jsou to
knihovny Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčany, Libčany, Obědovice, Osice, Osičky,
Praskačka a Sedlice, Roudnice, Syrovátka a Urbanice. Za podpory mikroregionu knihovny
pořádají společně různé aktivity a spojují obyvatele, kteří od sebe bydlí jen pár kilometrů
a mnohdy mají i společné osudy. O mikroregionu, jeho knihovnách a akcích se lze dočíst
na webové stránce http://www.urbanicko.cz. Najdete tam mimo jiné i krátké představení
každé z knihoven mikroregionu. Asi nejviditelnější akcí knihovníků MUB (mikroregionu Urbanická brázda) je od roku 2008 cyklistický výlet. Většinou je cílem výjezdu zajímavá a úspěšná
knihovna v okolí a cestou účastníci neminou bez povšimnutí ani historické památky regionu
či novinky a zajímavosti v obcích, kterými projíždějí. Nejmenší knihovnou je knihovna v Dubu,
která má úžasných 0 m² (knihovna je už dlouhou řádku let v soukromém domě knihovnice).
Největší prostorově je naopak knihovna v Libčanech, která se může chlubit 341 m².
Na okrese Hradec Králové má zájemce možnost zastavit se ve stovce knihoven, které
může využít ke svým potřebám. Stačí si vybrat.
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Jičínsko
Dana Michlová, Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně
Jičínský region leží severozápadně od Hradce Králové a jeho rozloha je 887 km2. Na této
ploše se nachází 9 měst a 102 obcí. Podle počtu obyvatel, kterých je k 31. 12. 2010 evidováno 72 720, ho lze řadit mezi průměrně zalidněné regiony v kraji.
Počátky knihovnictví na Jičínsku se datují již k polovině 19. století, kdy vznikaly různé
knihovnické spolky, ze kterých se postupně staly veřejné knihovny. V 70. letech 20. století se
začíná budovat střediskový systém. Knihovny, jako je Jičín, Nová Paka, Hořice, Sobotka, Lázně Bělohrad a další, tvoří výměnné fondy a obsluhují obecní knihovny ve svém obvodu. Tento
systém trvá až do konce roku 1997, kdy se zcela rozpadá, a od 1. ledna 1998 je regionálními funkcemi pověřena v té době ještě Městská knihovna Jičín. Ta převzala po transformaci
101 neprofesionálních knihoven regionu. Z nich zůstalo pouze 61 místních knihoven, které
projevily zájem o spolupráci.
V dnešní době nyní již přejmenovaná Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně (dále jen KVČ)
metodicky řídí celkem 12 profesionálních knihoven (Hořice, Ostroměř, Pecka, Nová Paka,
Stará Paka, Železnice, Libáň, Vysoké Veselí, Kopidlno, Miletín, Lázně Bělohrad, Sobotka)
a 62 obecních knihoven regionu (Bělá u Pecky, Běchary, Bašnice, Bříšťany, Bukvice, Bystřice,
Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Dětenice, Dobrá Voda, Holín, Holovousy, Chomutice, Choteč, Jeřice, Kacákova Lhota, Kbelnice, Libošovice, Libunec, Libuň, Lískovice, Lukavec,
Lužany, Markvartice, Milíčeves, Milovice, Mladějov, Mlázovice, Ostružno, Podhorní Újezd,
Podůlší, Prachov, Radim, Samšina, Sběř, Semínova Lhota, Skuřina, Slatiny, Slavhostice, Sobčice, Stav, Střevač, Sukorady, Svatojánský Újezd, Tetín, Třebnouševes, Třtěnice, Tuř, Údrnice,
Úhlejov, Úlibice, Valdice, Veliš, Vidochov, Vidonice, Vitiněves, Vrbice, Vršce, Zboží, Židovice,
Žlunice). V červnu 2010 vznikla na Jičínsku nová knihovna – MLK Brada-Rybníček. Hlavní
zásluhu na založení této knihovny má knihovnice RNDr. Věra Černá.
Od roku 2002, kdy nabývá platnosti nový knihovnický zákon, se do knihoven pořizují
počítače a zavádí internet. Knihovny tak začínají nabízet internetové služby. V dalších letech vznikají i první webové stránky knihoven. Do konce roku 2010 si založilo 45 místních
knihoven vlastní webové stránky. V roce 2008 je spuštěn regionální knihovnický systém,
do kterého se postupně napojuje 29 místních knihoven. Všechny tyto knihovny pracují v programu KP-WIN SQL, který jim pořídila KVČ. V deseti z nich byl zpracován kmenový knižní
fond a těmto knihovnám byl zpřístupněn online katalog. V ostatních probíhá elektronické
zpracování fondu.
V letech 2005-2010 se mění vzhled mnoha místních knihoven. Své knihovny vylepšily
obce: Radim, Sobčice, Bukvice, Kacákova Lhota, Milíčeves, Valdice, Vitiněves, Dobrá Voda,
Stav, Vidochov, Markvartice, Vršce, Vrbice, Holovousy, Podhorní Újezd. Obecní úřady knihovnám nepřispívají na nákup knih, neboť do všech se z jičínské knihovny pravidelně dovážejí
výměnné soubory „ušité na míru“ podle požadavku knihovníka a ušetřené finance věnují na
modernizaci prostor.
Na knihovníky jsou kladeny stále větší nároky. Je proto nutné je neustále vzdělávat. Nezbytností je proškolení nových knihovníků, a to včetně práce s počítačem. Pro usnadnění
zpracování statistických výsledků byl pro místní knihovny v r. 2009 vytvořen elektronický
deník. Ten se velice osvědčuje a stává se nepostradatelným pomocníkem pro většinu knihoven regionu. Deník je vystaven zdarma ke stažení na webových stránkách jičínské knihovny,
a mohou ho tudíž používat i v jiných regionech. Všichni knihovníci byli v práci s elektronickým
deníkem proškoleni.
Každým rokem připravuje Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně pro své knihovníky řadu školení,
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kurzů a zajímavých akcí. V letech 2005–2010 se konaly např. tyto:
• Základy obsluhy počítače - seznámení s hlavními funkcemi PC, e-mailem, základy
internetu
• Komponovaný pořad „Rád bych věděl“ - život a dílo J. Vrchlického, recitace jeho básní
• Judaismus aneb čím jsou Židé jiní - historie Židů, židovská diaspora – následky vyhnání
židovské populace z jejich domoviny, hebrejština
• Novinky informačních a vzdělávacích technologií - aktuální novinky a trendy počítačů,
nové technologie, hardware, internet, sítě a komunikace, bezpečnost
• Benchmarking – jak měřit a porovnávat výkony a činnost knihoven
• Četba a čtenáři v ČR – výsledky průzkumu z r. 2007 z hlediska knihoven, porovnání
s ostatními zeměmi světa
• Vytvoření pozvánky – výukový kurz, práce v programu MS Word
• Program KP-WIN SQL – školení pro místní knihovny
• Beseda s malířem M. Ščigolem – přímo v ateliéru besedovali knihovníci s regionálním
malířem
• Předpremiéra filmu o V. Čtvrtkovi – promítání dokumentárního filmu za účasti Čtvrtkovy
dcery M. Tengbom a J. Pilařové
• Babka ťapka na kraji světa – beseda spojená s autogramiádou s A. J. Nyklovou
• Webové stránky – tvorba webových stránek pro malé knihovny, práce v šabloně KMHK
• Knihovna – obývák města – prezentace Mgr. Z. Houškové
• Komiks – co o něm víte? – přednáška O. Müllera, programového ředitele nakl. Albatros
• Psaní na počítači všemi deseti – seznámení s internetovou školou ZAV
• Využívání online katalogu – školení knihovníků v používání online katalogu
• Erbenovy Svatební košile - ukázková hodina pro práci s dětským čtenářem
• Práce s digitální fotografií – školení zaměřené na zpracování a úpravu snímků pořízených
digitálními fotoaparáty pro tvorbu webových stránek
• Počítačový kurz Excel a Word
V rámci vzdělávání bylo uspřádáno také několik tematických zájezdů, které se setkaly
s velkým ohlasem ze strany knihovníků. V posledních pěti letech se jeli knihovníci podívat
např. do náchodské knihovny, do nové krajské knihovny v Hradci Králové nebo do Národní
technické knihovny v Praze. Zajímavý byl zájezd po knihovnách regionu, kdy mohli návštěvníci obdivovat pěkné prostředí některých místních knihoven (ve Stavu, Radimi a Valdicích)
a zrekonstruovanou profesionální knihovnu v Železnici, jejíž návštěva byla spojena s prohlídkou vlastivědného muzea. Velký zájem vzbudil literární cyklovýlet, který přiblížil účastníkům
kraj Eduarda Štorcha. V posledních letech byly vyhlášeny v rámci regionálních služeb dvě
výtvarné soutěže - Namaluj knihovnu budoucnosti a Namaluj komiks, kterých se účastnily
především knihovny s aktivními a výtvarně nadanými dětskými čtenáři.
Zajímavostí je umístění některých neprofesionálních knihoven regionu. Knihovny Stav
a Vidonice jsou například umístěny v bývalých autobusových zastávkách. Knihovna v Milíčevsi
působí přímo v Domově pro seniory, který se nachází v krásném prostředí v budově místního
zámku. Místní knihovna Holovousy se zase stala součástí nově vybudovaného informačního
centra obce.
Za mnohdy nelehkou práci v knihovnách si knihovníci zaslouží veřejné uznání. Ocenění
Knihovník Královéhradeckého kraje, které vyhlásila Studijní a vědecká knihovna v Hradci
Králové společně s knihovnickou organizací SKIP, získala v r. 2009 Miroslava Vaňková (bývalá
knihovnice Místní knihovny Libuň) a v roce 2010 Dana Vágenknechtová (knihovnice Místní knihovny Třtěnice).
Někteří knihovníci jsou knihovně věrni a knihovnickou činnost vykonávají dlouhá léta. Služebně nejstaršími knihovníky regionu jsou: Dana Vágenknechtová (Místní knihovna Třtěnice)
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a Petr Pavel (Místní knihovna Bělá u Pecky), kteří vedou obecní knihovnu již 43 let. Úsek
regionálních funkcí KVČ za podpory SKIPu - region východní Čechy - uspořádal v roce 2010
setkání bývalých knihovnic z Jičínska. Pozvání přijalo 17 knihovnic z různých koutů republiky.
Nejstarší oslaví letos 83 let. Některé z nich se viděly naposledy před 40 lety. Po oficiálním
programu následovalo příjemné povídání a prohlížení fotografií. Bývalé kolegyně si při něm
zavzpomínaly na své zážitky a práci v knihovnách regionu v letech minulých.
V rámci propagace byla v roce 2010 v regionálním tisku Jičínský deník zřízena rubrika
Představujeme knihovny regionu, kde se postupně prezentují místní knihovny regionu. Veškeré důležité informace o činnosti regionu se pravidelně vystavují na webových stránkách
http://knihovna.jicin.czinformace_pro_knihovny.htm, kde je mimo jiné uveden adresář místních knihoven. Úsek regionálních funkcí je pro své knihovníky od roku 2010 také
na Facebooku.

Náchodsko
Věra Škraňková, Městská knihovna Náchod
Počet veřejných knihoven v náchodském okrese se ustálil na čísle 71. V roce 2006 byla
po letech otevřena knihovna v Šonově u Broumova, v roce 2008 v Heřmánkovicích. V okrese
pracuje 10 knihoven s profesionálními pracovníky, z toho 5 má právní subjektivitu. Ty se
také podílejí na pomoci obecním knihovnám v rámci regionálních funkcí - Městská knihovna
Náchod, Městská knihovna Červený Kostelec, Městská knihovna Jaroměř, Městská knihovna
Nové Město nad Metují a Knihovna města Police nad Metují.
Možnost využívat příspěvku Krajského úřadu v Hradci Králové na konkrétní pomoc obecním knihovnám a na nákup knihovního fondu vysoce zvedla úroveň knihoven. Pravidelně
jsou pro knihovny pořádány vzdělávací akce. Pro profesionální knihovny přednášky a besedy
s odborníky z knihovnictví (o komunikaci, o současných spisovatelích regionu, o webových
stránkách knihoven, jak zjišťovat spokojenost uživatelů knihoven, jak číst komiks). Pro knihovníky obecních knihoven jsou pořádány exkurze do knihoven, kde mohou načerpat inspiraci
a vyměnit si vzájemně zkušenosti (2002 Česká Metuje, 2003 Česká Čermná, 2004 Náchod,
2005 Jasenná, 2006 Nový Hrádek, 2007 Šonov u Broumova, 2008 Praskačka a Sedlice,
2009 Mokré). V roce 2010 se knihovníci obecních knihoven účastnili školení o uspořádání
a ochraně knihovního fondu a o tvorbě a využití webových stránek. Webové stránky se
stávají velkým pomocníkem knihovníků. Knihovníci na nich informují o činnosti své knihovny
a zároveň mohou vyhledávat informace o knihách a knihovnách, které zajímají je nebo jejich
uživatele. Všechny profesionální knihovny mají na webových stránkách své katalogy. Internet
v knihovnách se stal samozřejmostí.
Specifikem knihoven náchodského okresu jsou cykly lekcí informatické a knihovnické
gramotnosti. S obměnami se provádějí přes 30 let s tím, že každé dítě se svou třídou navštíví alespoň jednou ročně knihovnu. Týká se to škol mateřských, základních i středních.
V současné době se k tomuto základu přidávají tematické besedy podle přání učitelů, které
doplňují školní výuku, a další celostátní aktivity podpořené činností Klubu dětských knihoven
Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Knihovny se účastní Noci s Andersenem, pasují
prvňáčky na čtenáře, čte se dětem v Březnu měsíci čtenářů i v Týdnu knihoven, vymýšlí se
programy na Den pro dětskou knihu. V náchodském okrese mají tradici i čtenářské kroužky.
Kdysi se účastnily sjezdů čtenářských kroužků, které organizovalo nakladatelství Albatros.
Protože se ale na všechny děti v Praze nedostalo, začalo se s organizací „minisjezdů“ čtenářských kroužků v okrese Náchod. V letošním roce proběhl již 23. ročník. V organizaci se
střídají knihovny Červený Kostelec, Hronov, Náchod, Nové Město nad Metují a Police nad
Metují. Z těchto knihoven také přijíždějí děti ke společným programům. V posledních letech
se přidala i sousední Rtyně v Podkrkonoší a v letošním roce i čtenářský kroužek Obecní
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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knihovny ve Velichovkách.

v tuto chvíli známá také jako turisticky atraktivní mikroregion Brodec.

Nezapomíná se ani na umístění a vybavení knihoven. Po rekonstrukci budov pro knihovny
v Jaroměři a v Náchodě přišly na řadu i knihovny v Polici nad Metují (2007), Hronově (2009),
Novém Městě nad Metují (2010). Knihovna v Červeném Kostelci získala novou fasádu a byl
upraven vstupní prostor (2005), knihovna v Broumově má nově vybavenou studovnu (2009).
Knihovny se nebojí jít i do mezinárodních projektů s Polskem (knihovny Broumov a Hronov).
I pro obecní knihovny byly upraveny prostory v budově obecního úřadu v Říkově, Jasenné,
ve Velichovkách (2005), v Šonově u Broumova, ve Velkých Petrovicích (2007), v Dolní Radechové (2009) a v přístavbě školy v Suchém Dole (2010).

V Kostelci nad Orlicí je zřizovatelem knihovny městský úřad; kromě základních škol jsou
zde dvě střední školy a jedna vyšší odborná. Zdejší pověřená knihovna zajišťuje od roku 2002
regionální služby 26 knihovnám, z toho 3 jsou profesionální – v Týništi nad Orlicí, Doudlebách nad Orlicí a Častolovicích. Všechny profesionální knihovny jsou plně automatizované,
s příjemnými interiéry a dobrým technickým vybavením. V minulých pěti letech se podařilo
knihovny v oblasti zmodernizovat, mají zaveden veřejný internet, obecní knihovny znovu
nakupují knihy do svých fondů a stále častěji pořádají kulturní akce. Pověřená knihovna nabízí knihovníkům odborné konzultace a oceňuje jejich aktivní práci se čtenáři. V roce 2003
přešla do oblasti do té doby uzavřená knihovna v Záměli a díky podpoře svého zřizovatele
už v roce 2006 získala ocenění v soutěži Knihovna roku. Obecní knihovna v Častolovicích se
stala před třemi lety profesionální knihovnou a nyní zajišťuje bohatý kulturní program pro
své návštěvníky.

Rychnovsko
Naděžda Kaločová, Městská knihovna Rychnov n. Kněžnou
Iva Havlová, Městská knihovna Kostelec n. Orlicí
Rychnovsko se nachází v severovýchodní části Čech, jejímž správním centrem je město
Rychnov nad Kněžnou, nazývané vstupní branou Orlických hor. Svojí rozmanitostí přírodních
krás a bohatstvím kulturních památek se řadí k nejpozoruhodnějším místům české země.
Oblast Rychnovska je dnes přitažlivou turistickou a rekreační částí regionu východních Čech.
Přijetím knihovního zákona v roce 2002 a novým pojetím regionálních funkcí se Městská
knihovna v Rychnově nad Kněžnou stává pověřenou knihovnou pro výkon regionálních
funkcí v části bývalého území okresu (obvod Rychnov nad Kněžnou, Dobruška) a další část
územně členité oblasti zajišťuje Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí. V oblasti Rychnovska
fungují dvě pověřené knihovny.
Oblast Rychnov nad Kněžnou zahrnuje Městskou knihovnu Rychnov nad Kněžnou
jako pověřenou, dále čtyři profesionální knihovny - Dobruška, Opočno, Vamberk a Rokytnice
v Orlických horách – a 52 neprofesionálních knihoven.
Obvod Městské knihovny v Dobrušce spravuje celkem 18 obecních knihoven (Bačetín,
Bílý Újezd, Bohdašín, Bystré, Byzhradec, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Hlinné, Hroška, Chlístov, Janov, Kamenice, Ohnišov, Podbřezí, Rovné, Sedloňov a Val). Městská
knihovna v Opočně má ve svém obvodu 7 obecních knihoven (Králova Lhota, Mokré, Očelice,
Přepychy, Semechnice, Skršice a Záhornice). Městská knihovna ve Vamberku má 5 obecních
knihoven (Lhoty u Potštejna, Lupenice, Polom, Merklovice, Peklo nad Zdobnicí). Pověřená
knihovna Rychnov n. Kn. obsluhuje obvod s 22 obecními knihovnami (Bartošovice v Orlických horách, Bělá, Brocná, Černíkovice, České Meziříčí, Domašín, Hláska, Javornice, Kounov,
Kvasiny, Liberk, Lično, Lipovka, Lukavice, Olešnice v Orlických horách, Orlické Záhoří, Pěčín,
Potštejn, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Třebešov). Všechny knihovny jsou
evidovány v registru knihoven na Ministerstvu kultury ČR.
Profesionální knihovny oblasti jsou vybaveny automatizovanými knihovnickými systémy
a mají pěkné a moderní interiéry. Úroveň v řadě obecních knihoven odpovídá 21. století,
knihovny mají dobře přístupný internet, nakupují knihy do svých fondů a pořádají kulturní
akce. Systém regionálních funkcí pomohl vyrovnat rozdíly v dostupnosti a kvalitě knihovnických a informačních služeb mezi městy a obcemi. Koncepce rozvoje knihoven v oblasti byla
sjednocena a je celostátně koordinována. Přitom je přihlédnuto k potřebám a zvláštnostem
jednotlivých oblastí.
Oblast Kostelec nad Orlicí byla kdysi samostatným okresem s poměrně velkou spádovou oblastí od Týniště nad Orlicí po vesnice roztroušené na jihozápad od města – Vrbice,
Chleny a Svídnice. Členění bývalého soudního okrsku je totožné se stále zachovaným střediskovým systémem knihoven, který spravuje v současné době kostelecká knihovna. Oblast je
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Trutnovsko
Blanka Maňhalová, Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov
První písemná zmínka o městě Trutnově je z roku 1260. Trutnov je okresní město na severovýchodě Čech, průmyslové, obchodní a správní centrum s významnou silniční a železniční
křižovatkou. Původní převážně textilní středisko je dnes centrem elektronického průmyslu.
S počtem 31 596 obyvatel je Trutnov 34. a rozlohou 11. největším městem v republice.
V okrese leží část území Krkonošského národního parku a chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Z královéhradeckých okresů sousedí na jihozápadě s okresem Jičín a na jihu s okresem Hradec Králové, na jihovýchodě a východě pak s okresem Náchod. Na západě sousedí
s okresem Semily Libereckého kraje. Ze severu je okres vymezen státní hranicí s polským
Slezskem. Celý okres Trutnov má 75 obcí, 12 měst a 2 městyse.
Trochu historie
Poválečná situace v knihovnách současného okresu nebyla nijak optimální. Mnoho knihoven začínalo úplně od začátku, především knihovny v bývalých Sudetech. Při obnově těchto
knihoven pomáhaly knihovny z bývalého protektorátu. Důkazem toho byly různé sbírkové
akce, např. České knihy do pohraničí. Tyto knihy se staly základem nově vzniklých knihovních
fondů. V těchto letech měl současný okres Trutnov 110 knihoven. Z toho 3 okresní knihovny
– Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Vrchlabí – a dvě městské knihovny: v Hostinném a v Úpici, 16 místních lidových knihoven, 27 stop fondových knihoven (knihovny, které neprováděly
akvizici – nenakupovaly knihy) a 62 lidových knihoven při osvětových besedách. Po reorganizaci okresní správy zůstala jedna okresní knihovna, a to v Trutnově. Knihovny ve Dvoře
Králové a ve Vrchlabí se staly knihovnami městskými.
Střediskový systém na okrese Trutnov vznikl až ve druhé polovině 80. let 20. století. Došlo
k centralizaci nákupu knihovního fondu a o něco později byly převedeny pod správu tehdejší
Okresní knihovny v Trutnově také mzdové prostředky. Městské knihovny se však bránily zavedení centrálního nákupu knih a periodik. Od 1. 1. 1991 se všechny knihovny vrátily pod své
zřizovatele – městské a obecní úřady. Knihovna v Trutnově v rámci regionální funkce budovala výměnné soubory pro své obecní knihovny a zároveň byla i metodickým střediskem pro
všechny knihovny bez rozdílu (veřejné, specializované, školní…). V roce 1993 nastoupila éra
automatizace. Na okrese byla prosazována jednotnost v nákupu automatizovaného knihovnického programu s výhledem kooperace knihoven do budoucna, a tak s výjimkou knihovny
v Úpici byl ve všech knihovnách nasazen knihovnický program LANius.
V polovině roku 1995 byla převedena okresní knihovna pod město Trutnov, které se stalo
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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jejím zřizovatelem. Podařilo se uzavřít smlouvu mezi městským a okresním úřadem o každoročním finančním příspěvku na zajištění regionálních funkcí. Knihovna tak dále nakupovala
knihy do doplňovacího souboru pro místní knihovny okresu, zajišťovala tiskopisy pro knihovnickou práci, poskytovala metodickou i praktickou pomoc těmto knihovnám. Některé obecní
knihovny byly v průběhu 90. let zrušeny, většinou pro nezájem ze strany obyvatel obce.
Ve většině případů to však byly knihovny, které ani v uplynulých letech mezi kvalitní nepatřily
a jejichž činnost byla vždy zanedbatelná.
Nové tisíciletí
1. 1. 2002 byl zrušen okresní úřad a jím poskytované finanční prostředky na regionální
funkce byly nově hrazeny grantovými programy Ministerstva kultury ČR. Toto uspořádání
však bylo v roce 2005 nahrazeno novou formou, a to smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, která je každoročně obnovována.
Síť veřejných knihoven okresu v této době tvořilo 52 neprofesionálních a 9 profesionálních
knihoven. Nové tisíciletí začalo internetizací obecních knihoven. Řada z nich využila Projektu
internetizace knihoven (PIK) a získala tak připojení do sítě Internetu zdarma. Další knihovny,
které se přihlásily do sdruženého regionálního operačního programu (SROP), získaly zdarma
také výpočetní techniku (počítač a multifunkční zařízení), což velmi pomohlo při automatizaci jejich knihovnických činností. Mnoho knihoven okresu využívalo a stále využívá grantových
programů Ministerstva kultury ČR, např. VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven k získání nové techniky.
Do roku 2005 byly na internet připojeny všechny profesionální knihovny, 14 neprofesionálních knihoven a většina ostatních měla podanou žádost do PIKu (Projekt internetizace
knihoven). V této době byly z počtu knihoven vyřazeny knihovny, které se odmítly zaevidovat
na MK ČR, a tím nesplnily literu platného knihovního zákona. V roce 2006 byla převedena
knihovna v Dubenci mezi základní neprofesionální knihovny.
A současnost
V roce 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově zakoupila SQL variantu
knihovnického programu Clavius s ohledem na budoucí zavedení Regionálního knihovnického systému (REKS). Od roku 2008 probíhala cílená automatizace knihovnických činností
základních obecních knihoven. Do roku 2010 bylo plně automatizováno 35 obecních knihoven. Ve většině těchto knihoven bylo uložení knihovního fondu do databáze provedeno
pracovnicemi regionální knihovny. Uložení dat čtenářů a spuštění výpůjčního protokolu pak
provedla metodička s pracovníkem obecní knihovny. Zároveň byl tento knihovník zaškolen
do ovládání programu REKS. Mimo to pořádá knihovna Trutnov každoročně jedno nebo
dvě školení, kam jsou zváni všichni, kteří již s tímto programem pracují, ale i ti, kteří se jej
teprve učí ovládat. Pro ulehčení jejich práce byl vytvořen manuál, který je volně ke stažení
na webových stránkách pověřené knihovny i pro ostatní knihovny.
Knihovny v Batňovicích, Bernarticích, Bílé Třemešné, Bílých Poličanech, Borovnici, Dolní
Kalné, Dolním Lánově, Hajnici, Havlovicích, Horní Brusnici, Horním Maršově, Hřibojedech,
Choustníkově Hradišti, Chvalči, Jívce, Kocbeřích, Kuksu, Lamperticích, Malých Svatoňovicích,
Mladých Bukách, Nemojově, Peci pod Sněžkou, Pilníkově, Prosečném, Lánově, Suchovršicích,
Velkých Svatoňovicích, Velkém Vřešťově a Vilanticích mají své webové stránky, které založila
pomocí šablony metodička Městské knihovny v Trutnově (používají šablonu webu pro malé
knihovny, kterou nabízí Knihovna města Hradce Králové). Některé knihovny si aktualizují
web samy, jiné využívají nabídnuté pomoci a zasílají aktuality do nadřízené knihovny, kde
je metodička dále zpracovává. Na webech daných knihoven je také umístěn online katalog
(vlastní fond a půjčený fond výměnných souborů), kde si mohou jejich čtenáři vyhledávat
dokumenty.
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Na oficiálních stránkách knihovny v Trutnově http://www.mktrutnov.cz/ byl vytvořen
oddíl Knihovny regionu, kde je možné nalézt aktuální informace o všech základních knihovnách a online katalog výměnných souborů http://www.mktrutnov.cz/online-katalog-vymennych-souboru .
Mezi nejaktivnější obecní knihovny patří knihovny v Batňovicích, Bílých Poličanech, Dolní
Kalné, Havlovicích, Kohoutově, Malých Svatoňovicích, Pilníkově, Prosečném, Radvanicích,
Suchovršicích a ve Velkých Svatoňovicích. Všechny jmenované knihovny pravidelně pořádají
kulturní akce, především pro děti z místních mateřských i základních škol (literární besedy,
výtvarné dílny, Noc s Andersenem apod.).

Knihovny v novém
Božena Blažková, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Je skoro k neuvěření, že se v našem kraji v několika posledních letech podařila čtyřem
profesionálním a jedné vysokoškolské knihovně rozsáhlá adaptace stávajících prostor včetně
jejich rozšíření a 7 knihoven získalo zcela nové umístění. Pro srovnání můžeme uvést, že
v kraji Vysočina nebyla přestěhována ani adaptována žádná knihovna a v Pardubickém kraji
to byly pouze 3 knihovny (Svitavy, Bystré, Heřmanův Městec).
V roce 2007 byla do nově zrekonstruovaných prostor přestěhována knihovna v Rokytnici
v Orlických horách. V tomtéž roce byla rozšířena o skladové prostory půjčovna Městské
knihovny v Hořicích. Zde byla ještě v následujících letech nově vybavena i přednášková místnost. Událostí roku bylo otevření tzv. Pellyho domů – centra celoživotního vzdělávání v Polici
nad Metují, které bylo spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Jedná se o moderní
zařízení, které poskytuje prostory pro městskou knihovnu s veřejným přístupem na internet,
umožňuje konání konferencí, seminářů, kurzů, vzdělávacích, kulturních a společenských akcí
a které přispívá k rozvoji vzdělanosti v mikroregionu Policko. Pro vysokoškolské knihovny byla
velkou událostí dlouho připravovaná rekonstrukce Lékařské knihovny Lékařské fakulty
UK v Hradci Králové. Tato knihovna sídlila od roku 1950 v historické budově bývalého
církevního semináře. Kromě komplexní modernizace získala tato knihovna zejména potřebný
prostor pro studovny a učebny.
V roce 2008 byla díky péči obecního úřadu přestěhována knihovna v Železnici do nově zrekonstruovaných a rozšířených prostor. Knihovna města
Hradce Králové připravuje rekonstrukci bývalé
továrny Vertex na moderní vzdělávací centrum. K přípravným pracím projektu patří i optimalizace stávajících poboček ve městě. Pobočka na třicetitisícovém
sídlišti Moravské Předměstí byla umístěna částečně
ve výměníku a částečně v nedaleké základní škole.
Rekonstrukci výměníku provedl vlastník, Tepelné
hospodářství Hradec Králové, a. s., v rámci pilotního
projektu „Humanizace objektů původně určených
k technickým účelům a jejich následné využití pro
širokou veřejnost“. Půjčovna i dětské oddělení jsou
po rekonstrukci umístěny v jednom objektu a jejich
prostory se více než ztrojnásobily. Za událost roku
můžeme označit otevření nové budovy Studijní
Moderní interiér pobočky Knihovny města a vědecké knihovny v Hradci Králové. V moderní
Hradce Králové na Moravském Předměstí architektuře je důležité, aby se komunikační cesty
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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veřejného prostoru, knihovnického a technického zázemí vzájemně nekřížily.
Zajímavá budova ve tvaru X tuto zásadu plně respektuje. Celý proces výstavby je podrobně popsán v obrazové publikaci Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, která byla vydána u příležitosti otevření nové budovy knihovny, a ve sborníku Knihovny současnosti 2008.
V roce 2009 byly úspěšně adaptovány a rozšířeny prostory Městské knihovny ve Svobodě
nad Úpou. Díky městskému úřadu byl ze skladu navazujícího na malou půjčovnu vybudován
funkční volný výběr, ve kterém nechybějí studijní a čtenářská místa. Větší prostor a nové
vybavení získalo i oddělení pro děti. Knihovna nepřišla ani o skladové prostory, které byly
sice přemístěny, ale zůstaly v přízemí budovy radnice stejně jako knihovna. Událostí roku
bylo dokončení realizace mezinárodního projektu U nás – spolupráce knihoven měst Hronov
a Kudowa Zdrój. Na základě dlouholeté neformální partnerské spolupráce mezi městskými
knihovnami získala obě města z Evropské unie prostředky nejen na rekonstrukci knihoven,
ale i na pořádání společných akcí.
V roce 2010 se do nových, moderně upravených a funkčních prostor přestěhovaly
3 knihovny. Městys Pecka získal finanční dotaci z Regionálního operačního programu NUTS
II Severovýchod na projekt „Rekonstrukce knihovny a okolí - městys Pecka.“ V rámci adaptace se podařilo propojit původní prostory se sousedním bytem. Vznikl tak příjemný prostor
pro dětské oddělení a pořádání akcí. V Miletíně se za pomoci výše uvedeného Regionálního
operačního programu podařilo nově zrekonstruovat víceúčelový dům. Nové bezbariérové
prostory zde získala i knihovna, která byla dosud umístěna v patře budovy obecního úřadu.
Rekonstrukce nového domu pro knihovnu (bývalá záložna podle návrhu architekta J. Freivalda) v Novém Městě nad Metují byla součástí projektu „Za krásami a historií Českého
Betléma – revitalizace centra města“ a byla financována taktéž z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu a rozpočtu města. Město i celý region získaly
novou moderní knihovnu odpovídající požadavkům jednadvacátého století.

Městská knihovna ve Svobodě nad Úpou
po úspěšné rekonstrukci interiéru

Architekti připravili pro malé návštěvníky knihovny
v Novém Městě n. Metují barevný svět

Je potěšitelné, že i v menších obcích se obecní úřady starají o své knihovny a dle možností je postupně vylepšují. Svou roli v tom určitě mj. hraje i prestižní soutěž Vesnice roku.
Za všechny bychom zde mohli např. jmenovat knihovny v Batňovicích (Trutnovsko – nové
prostory v rekonstruovaném domě) a v Mokrém (Rychnovsko – rozšíření stávajících prostor).
Pochvalu zaslouží i další obecní úřady, které při adaptacích v obci myslí na knihovnu (např.
Velké Petrovice – oprava starého statku pro potřeby obce, Dolní Radechová – přístavba prodejny, částečně financovaná z Evropské unie, Obědovice – výstavba polyfunkčního domu,
která byla spolufinancována z evropských fondů). Další úpravy a modernizace jednotlivých
knihoven naleznete také v rubrice Šumné knihovny.
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Mozaika zajímavých aktivit
Eva Semrádová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Během posledních několika let se plně projevilo, že se knihovny v oblasti kulturních aktivit
pohybují v konkurenčním prostředí. Když chtějí uspět, musí posílit své působení na veřejnost,
přicházet s novými nápady a budovat svou image.
V roce 2005 byly kulturní a vzdělávací akce ještě chápány jen jako prostředky k propagaci jiných služeb knihovny, v současnosti jsou plnohodnotnou službou, která vyzývá návštěvníky k užitečnému trávení volného času, propaguje čtení a vzdělávání. A tak v roce 2010
obsahovala nabídka programů v knihovnách celkem 5 600 akcí. Knihovníci často využívají
tradiční celostátní kampaně, jako je např. podzimní Týden knihoven, a naplňují je konkrétním
obsahem, oživují regionální tradice, ale přicházejí i s novými inspirativními projekty. Knihovny
představily své nejúspěšnější akce v textu i ve fotodokumentaci v kapitole Šumné knihovny.
Mozaika nápadů i forem je široká, proto se pokusíme pouze na příkladech programů
z roku 2010 zmapovat ty nejzajímavější nebo také ty s nejdelší tradicí. Pod heslem knihovna
přátelská dospělým můžeme najít např. Černé hodinky z Police nad Metují, jejichž tradice
sahá do 60. let minulého století, pravidelnou Literární kavárnu v Rychnově nad Kněžnou
nebo úspěšné Dny poezie v Městské knihovně Náchod či novou aktivitu, kterou je Náchodská univerzita volného času. K pravidelné návštěvě zvou kluby a spolky v knihovnách,
např. Literární spolek LiS při Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně, který už má za sebou 20 let působení, a dále klub Pohoda Červený Kostelec, Klub rodičů a dětí v Novém Bydžově, Filmový klub
SVK. Z klubů pro děti to jsou čtenářské kroužky na Náchodsku, které se pravidelně zapojují
do celostátních akcí a organizují vlastní minisjezdy (v roce 2010 jej měla na starosti knihovna
v Hronově), nebo Klub chytrých hlaviček v dětském oddělení v Trutnově.
Literární výročí nebo křty nových publikací jsou často východiskem pro plánování
slavnostních setkání nebo celých cyklů akcí zaměřených k jednomu tématu. Z událostí roku
2010 mezi tyto akce zařadíme např. projekt určený pro mládež s názvem Magický podzim
s Máchou, který se uskutečnil v Knihovně města Hradce Králové a obsahoval např. interaktivní dílny Máj – věčný příběh lásky a nenávisti a Máchovo putování krajem, na které navazoval výlet na Kunětickou horu určený rodičům s dětmi a magická noc v knihovně s názvem
Na půdě s Máchou.
Knihovna plná dětí, tak by se daly charakterizovat akce, které přivedou do knihovny celé
třídy školáků, od pasování prvňáčků, předávání slabikářů, klíčování až po celoměstské soutěže, jako je netradiční terénní závod spojený s literárními úkoly s názvem Ptáčkoviny v Hradci
Králové nebo literární soutěž, jejíž 27. ročník se uskutečnil v roce 2010 v Jaroměři. Patří sem
projektové vyučování v Obecní knihovně v Předměřicích nad Labem, Klání žáků darebáků
v Novém Městě nad Metují, Potulná pohádková země nebo Prázdniny v knihovně z Police
nad Metují. Samostatnou kapitolu by zde mohly mít Noc s Andersenem a jiné kouzelné
noci v knihovnách nebo velmi úspěšná účast knihoven Nová Paka, Dvůr Králové nad Labem
a Knihovny města Hradce Králové v soutěži Kamarádka knihovna 2010.
Cíl budovat „dobrou knihovnu“ vede knihovníky k zájmu o profesní vzdělání a poznání
jiných knihoven, proto se každým rokem uskuteční i celá řada vzdělávacích akcí určených
knihovníkům např. Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín – město pohádky v Jičíně nebo
knihovnické zájezdy, které pořádají knihovníci v Jičíně, Náchodě i Hradci Králové. Mezi specifické aktivity patří knihovnická spolupráce přes hranice, rozvinuté vztahy s polskými
knihovnami mají např. v okrese Náchod nebo se uskutečňují výměnné stáže mezi krajskou
knihovnou a ŠVK Banská Bystrica.
Ediční činnost veřejných knihoven je vhodným nástrojem pro posílení dobrého jména
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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knihovny. A tak i když je to aktivita finančně náročnější, vyšlo v letech 2005–2010 v našich
knihovnách 179 titulů, a to od rozsáhlých knih mapujících regionální historii nebo připomínajících významné osobnosti až po drobné tisky, které doprovázejí kulturní akce v knihovnách
nebo zveřejňují práce z dětských literárních soutěží. V letech 2005–2010 se objevily první
publikace vydané formou CD nebo dostupné pouze z internetu.
Nejvíce periodických tiskovin vydává Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové;
patří sem např. knihovnický zpravodaj U nás. Vychází čtyřikrát ročně a každým rokem má
i volné přílohy, např. Děti a knihovny aneb 15 let Klubu dětských knihoven SKIP u nás (2009),
formou vloženého CD vyšel titul Knihovnický tisk (2010) a každoročně statistická ročenka
Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje. Pro návštěvníky knihovny je určen občasník X.
Knihovna v Červeném Kostelci se podílí na vydávání vlastivědného sborníku Rodným krajem,
v Jičíně vychází internetový kulturní občasník regionálních autorů Kobra.
Z monografických publikací vybíráme na ukázku jen několik příkladů větších prací:

K dějinám své obce přispěla Místní knihovna v Mokrém titulem Obec Mokré v dějinách
i současnosti 1390-2010 (vyd. v roce 2010).
Okres Trutnov
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem vydala v roce 2009 již v druhém vydání
titul Slavojská kuchařka s pohádkovou příchutí.

Regionální osobnosti v názvu knihoven
Božena Blažková, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Literární historie i současnost Královéhradeckého kraje je velmi bohatá. Narodilo se a působilo zde mnoho spisovatelů a osobností, jejichž jména jsou uváděna ve slovnících a encyklopediích. Některá z těchto jmen se objevují i v názvech knihoven.

Okres Hradec Králové
Knihovna města Hradce Králové vydala titul Hradecký stříbrný vítr: Studentský spolek Mansarda, Karel Čapek a další osobnosti české kultury (vyd. 2008). 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vydala u příležitosti otevření nové budovy
knihovny publikaci Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (vyd. 2008) a Malovat po
zdech dovoleno: nástěnné malby (2008) a o rok později sborník 60. výročí založení Studijní
a vědecké knihovny v Hradci Králové (2009). Zajímavým titulem je i papírový model budovy
s názvem Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Od kterého roku se třebechovická knihovna jmenuje Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem, se nepodařilo přesně zjistit. Jisté však je, že už kolem roku 1905
se nazývala Heldova obecní knihovna. Jan Theobald Held (1770-1851) patří mezi nejznámější
rodáky města. V dětství mu zemřel otec, a tak byl nadaný chlapec odkázán sám na sebe.
Stal se doktorem lékařství, pracoval v nemocnici milosrdných bratří. Později se stal univerzitním profesorem a byl několikrát zvolen děkanem lékařské fakulty. Má svůj podíl na založení
Českého muzea, České zahrádkářské společnosti, Jednoty přátel umění pro církevní hudbu.
Úzce spolupracoval s českými obrozenci, jako byl Palacký, Dobrovský a Jungmann. Roku 1836
se stal čestným občanem svého rodiště.

Okres Jičín 
Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně je vydavatelem publikací Irma Geisslová, básnický objev naší doby
(vyd. 2005), Okolo Řáholce, povídání o Jičíně, Václavu Čtvrtkovi a jeho díle (2006), Samotářská dcera Boženy Němcové Theodora (vyd. 2007), Sedm střípků duhy (almanach Literárního
spolku LiS z roku 2008), Václav Fejfar (monografie o dědečkovi V. Čtvrtka, vyd. 2008), Karel
Smrž, literární juvenilie (vyd. 2009), Dvacet let Literárního spolku v Jičíně (vyd. 2010).
Knihovna v Nové Pace přispěla tituly Jak se vařilo a vaří v Nové Pace (vyd. 2007 a v r. 2008
2. doplněné vydání), Nová Paka – tajemné město v Podkrkonoší, průvodce pro děti i mimozemšťany (vyd. 2009).

Ostroměř má tři slavné rodáky: pedagoga, amatérského archeologa a spisovatele Eduarda
Štorcha, režiséra a scenáristu Karla Zemana a loutkáře Matěje Kopeckého, kterým je věnována stálá expozice místního muzea. Eduard Štorch (1878-1956) po absolvování reálného
gymnázia vystudoval učitelský ústav a působil v celé řadě škol ve východních a severních
Čechách. Ostroměřské hradiště, které patří k nejrozsáhlejším v kraji, zcela nepochybně ovlivnilo Štorchův celoživotní zájem nejen o archeologii, ale o celé nejstarší známé období našich
dějin. Své znalosti využil zejména při psaní beletristických knih pro mládež, které dodnes
patří mezi školní četbu. Přesné datum, odkdy se místní knihovna nazývá Obecní knihovna
Eduarda Štorcha v Ostroměři, se také nepodařilo zjistit.

Okres Náchod
Titul, který byl nominován do soutěže o nejkrásnější knihu, vydala v roce 2005 náchodská
knihovna. Jedná se o vzpomínkový sborník na významného rodáka s názvem Oldřich Hlavsa.
Městská knihovna v Jaroměři je spoluvydavatelem titulů Almanach ke 120. výročí otevření
školy (vyd. 2005), Smíšený pěvecký sbor Jaromír 1856-2006 (vyd. 2006), Minulost a současnost lesů města Jaroměře (vyd. 2007), Jasenná 1298–1305–2007 (publikace o historii
obce, vyd. v roce 2007), Almanach Husova sboru 1928-2008 (vyd. 2008), Jaroměř ve starých
pohlednicích (vyd. 2009), Velichovky (průvodce obcí z r. 2009).
V Novém Městě nad Metují vyšel titul O malé Alence z velké světnice… a o dětství vůbec
(2005), Vladimír Rocman, grafik, malíř, ilustrátor (2007), Z galerie osobností – Nové Město
nad Metují (2008), Jindra Imlauf, spisovatel, fotograf (2010).

V roce 1975 byly v rodném domě básníka Fráni Šrámka otevřeny nové prostory knihovny,
která zároveň získala oficiální název Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce. Veškerá
Šrámkova pozůstalost včetně autorských práv patří městu Sobotka. Po Šrámkově smrti (1952)
zakoupila Milka Hrdličková-Šrámková dům sousedící s rodným domem a přestěhovala tam
archiv a muzeum. Od roku 1957 se v Sobotce pravidelně koná festival českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka. V letech 1993-2003 se zde konaly Knihovnické týdny. Sobotecké
motivy se objevují ve Šrámkově díle poměrně často a jednotlivé básně věnované tomuto
regionu mohou posloužit jako poetický průvodce Soboteckem.

Okres Rychnov nad Kněžnou
Publikační činnosti a regionálním osobnostem se věnuje pravidelně i Městská knihovna
v Rychnově nad Kněžnou. V posledních letech zde vyšly např. tituly Studentská léta Jiřího
Gutha-Jarkovského v Rychnově nad Kněžnou (2005), Rychnov spisovatelů rodištěm a působištěm (2005), Muž, který hovořil s Homérem a Vergiliem (2006), JUDr. Josef Kalis (životopis,
r. 2007), Michal Silorád Patrčka (životopis solnického buditele, 2007), Příspěvek k vojenské
historii města Rychnova nad Kněžnou (2007), Pověsti a památnosti Rychnova nad Kněžnou
(vyd. 2009).
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Městská knihovna Egona Hostovského v Hronově je pojmenována po jednom
z mnoha významných rodáků. Egon Hostovský (1908-1973) patřil mezi výrazné představitele
české poúnorové exilové literatury a autory psychologických románů. Pracoval nejprve jako
nakladatelský redaktor a lektor, později přešel na ministerstvo zahraničí. Po Mnichovu opustil
Československo a v roce 1941 emigroval do USA. Po válce se vrátil a znovu byl jmenován do
diplomatických služeb. Po roce 1948 odešel do USA natrvalo. Kulturní rada města pojmenovala jeho jménem městskou knihovnu v roce 1992 a o rok později se zde konala mezinárodní
konference o Egonu Hostovském.
Knihovna Stanislava Rudolfa ve Svatojanském Újezdě na Jičínsku je jedinou naší
knihovnou, která je pojmenována po ještě žijícím autorovi. V roce 2002 získala obec souhlas
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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spisovatele s uváděním jeho jména v názvu knihovny. Stanislav Rudolf (1932) se narodil v Jičíně. Dětství a mládí prožil v Železnici. Jako učitel působil např. v Lázních Bělohrad. Ve Svatojanském Újezdě žil s manželkou v letech 1956-1964 a společně výrazně ovlivnili kulturní
a společenský život obce.
Rok 2006 byl v jičínské knihovně rokem Václava Čtvrtka (vlastním jménem Václav Cafourek, 4. 4. 1911 - 6. 11. 1976). Ten se sice v Jičíně nenarodil, ale prožil zde u svého dědečka
Fejfara kouzelný čas dětství. Nápad pojmenovat knihovnu jeho jménem vychází z téměř
magického vztahu autora k městu. Vždyť sám Václav Čtvrtek říkal: „Moje pohádky bydlí
v Jičíně.“ Dne 12. září 2006 v rámci festivalu Jičín město pohádky a Knihovnické dílny byla
Městská knihovna slavnostně přejmenována na Knihovnu Václava Čtvrtka. Desku s novým
názvem knihovny slavnostně odkryla dcera Václava Čtvrtka Markéta Tengbom. Slavnostního
aktu se dále zúčastnili i autorův vnuk Paul a pravnuk Fabien. Vysledovat a oslovit rodinu, která žije ve Švédsku, a zorganizovat jejich pobyt určitě nebyla jednoduchá záležitost. Současně
s novým pojmenováním knihovny byla v hudebním oddělení knihovny otevřena vzpomínková
expozice.
JUDr. Josef Štolba (1846-1930) působil v Nechanicích jako notář v osmdesátých letech devatenáctého století. Byl velkým milovníkem literatury, psal fejetony a divadelní hry. Za svého
pobytu v Nechanicích zorganizoval První sjezd spisovatelů na východě Čech žijících. V roce
1891 se stal dr. Štolba zakladatelem knihovny, která od roku 1893 nesla jeho jméno. Po vzniku Československé republiky v roce 1919 vznikla (sloučením Štolbovy knihovny a knihoven
spolků) Veřejná knihovna města Nechanice a název Štolbova se vytratil. Navrácení historického názvu se podařilo až roku 2008 v rámci oslav „780 let od první písemné zmínky
o Nechanicích“. Tomu předcházelo téměř dvouleté pátrání knihovnice po potomcích dr. Štolby. Podařilo se získat kontakt na pravnuka JUDr. Ladislava Siebera a pravnučky PhDr. Janu
Šámalovou a Kateřinu Caivasovou. Ti pak myšlenku pojmenování velmi ocenili. Slavnostního
aktu odhalení desky se staronovým názvem Štolbova městská knihovna v Nechanicích
se zúčastnila pravnučka PhDr. Jana Šámalová.
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem nemá ve svém názvu jméno
místní osobnosti, ale je pojmenována po literární postavě. Ve Dvoře Králové totiž Václav
Hanka v roce 1817 údajně nalezl v kobce místního kostela rukopis, který byl nazván Královédvorský. O jeho pravosti se dodnes vedou spory. Jisté však je, že hrdinové šesti velkých epických zpěvů včetně postavy Slavoje se stali národní památkou a inspirovali mnohá umělecká
díla a kulturní dění. V novodobé historii bylo užívání původního názvu schváleno městskou
radou v roce 1996 u příležitosti 115. výročí zahájení činnosti literárního a čtenářského spolku
Slavoj.
V říjnu roku 2009 oslavovala knihovna v Mokrém 120 let od svého vzniku. Hlavním bodem programu bylo odhalení dřevěného reliéfu bludičky Mokřinky od paní Jarmily Haldové
a oficiální pojmenování místní knihovny v Mokrém na Knihovnu u Mokřinky. Zároveň byla
pokřtěna i nová pohádková knížka „Večerní vyprávění bludičky Mokřinky“, která je volným
pokračováním katalogu „Mokerské bludičky“ (2006). Autorkou je Dagmar Honsnejmanová,
knihovnice a organizátorka několikaleté akce „Hledání bludiček v Mokrém“.
Jména sedmi regionálních osobností a dvou literárních postav se stala součástí názvu
knihovny v místě jejich působení. O tom, že od myšlenky k realizaci vede dlouhá a spletitá
cesta plná hledání a nalézání, by mohly vyprávět zejména knihovnice z Jičína a z Nechanic.
Jména knihoven, které volí originální název, mají tu výhodu, že se určitě neztratí v moři
ostatních městských, místních a obecních knihoven a zároveň udělají něco pro propagaci
místa svého působení.
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Knihovníci s literárním nadáním
Petra Landsmannová, Knihovna města Hradce Králové
Knihovnice a knihovníci jsou každý den obklopeni knížkami. Není divu, že některé políbila
múza a sami začali psát. Někteří spisovatelé se naopak prostřednictvím vlastní literární tvorby
dostali k práci v knihovně. V našem kraji se píšících knihovníků urodilo poměrně velké množství, však také mohli navázat na bohatou tradici.
Knihovníkem Národního muzea byl i známý představitel českého národního obrození, jazykovědec, básník, překladatel a literární historik Václav Hanka (1791-1861), který pocházel
z Hořiněvsi a studoval na gymnáziu v Hradci Králové. Spisovatel a pedagog Jaromír John
(1882-1952) založil v Hradci Králové Palackého čítárnu, která se později sloučila s městskou
knihovnou. Student učitelského ústavu v Hradci Králové František Pražák (1885-1947)
se zasloužil o vznik Ústřední pedagogické knihovny v Brně, kde pracoval jako knihovník.
Psal především odbornou pedagogickou literaturu, ale i beletrii. Královéhradecký rodák
František Tichý (1886-1961) byl nejen knihovník, vlastivědný spisovatel a publicista, ale
i architekt, ředitel královéhradeckého muzea a vydavatel. Na královéhradeckém gymnáziu
studoval František Dobromil Trnka (1798-1837), úředník olomoucké univerzitní knihovny,
básník a autor zábavně-poučné prózy. Stejnou školu absolvoval i Emil Franke (1880-1939),
knihovník Univerzitní knihovny v Praze, publicista, překladatel a politik. V době první československé republiky byl několikrát ministrem. Nechanická rodačka Věnceslava Chaloupková (1895-1972) psala historické publikace a pracovala v Univerzitní knihovně v Praze.
Novobydžovský rodák Jan Kefer (1906-1941) byl knihovníkem Národního muzea v Praze
a psal zajímavé knihy o astrologii a okultismu. Na tyto knihovníky-literáty pak navázali i naši
současníci.
Mezi nejznámější východočeské knihovníky a zároveň spisovatele patřili tři muži, kteří již
nejsou mezi námi. Jiří Malina, Ladislav Vacina i Jaroslav Suchý zasvětili knihovnám, knihovnictví a literární tvorbě celý svůj život.
Jiří Malina se narodil 29. března 1940 v Hradci Králové. Knihovnictví vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze. Nejprve pracoval ve Státní vědecké
knihovně v Hradci Králové, od roku 1973 v knihovně Krajského muzea východních Čech. Své
nadšení pro knihovnickou práci předával i studentům střední knihovnické školy, kde působil
koncem 60. a počátkem 70. let. Poté však musel z politických důvodů odejít. Od roku 1982
byl ředitelem Městského kulturního střediska v Novém Bydžově. V roce 1990 se stal ředitelem Okresní knihovny v Pardubicích. Již během působení v knihovně muzea začal publikovat
do různých časopisů a sborníků. Napsal řadu odborných knihovnických statí, ale i vlastivědných a historických textů. Publikoval ve sborníku Acta musei, Novobydžovském zpravodaji,
v Hradeckých novinách, Květech, Hradeckém kurýru, v Novém Hradecku, Pochodni a mnoha
dalších periodikách. Sestavil řadu regionálních bibliografií, průvodců a adresářů, z nichž většina se tematicky vztahuje k Hradci Králové. Knižně vyšlo několik publikací: Bibliografie knih
o Hradci Králové (1975), Model hradecké pevnosti (s A. Doubravou, 1980), Zdeněk Wirth.
Výběrová personální bibliografie (1980), Hradecké museum (s A. Doubravou 1983) aj. Po odchodu do penze stále pracoval v knihovně Historického ústavu FF Univerzity Hradec Králové
a v malé Obecní knihovně ve Skřivanech, kde pro své čtenáře vydával občasník Hromotluk.
Největším koníčkem mu byla historie rodného města, které se věnoval celý svůj život. Jeho
články o historii Hradce Králové byly čtivé a obsahovaly řadu zajímavostí a kuriozit, čímž si získaly velkou popularitu u široké veřejnosti. Posléze vyšly knižně pod názvem Královéhradecké
obrázky (1. díl 2005, 2. díl 2006, 3. díl 2007). Jiří Malina zemřel 14. května 2010.
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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Ladislav Vacina se narodil 17. února 1943 v Hradci Králové. Po maturitě na Gymnáziu
J. K. Tyla vystudoval Střední knihovnickou školu v Brně. V letech 1960-1968 pracoval v Okresní knihovně v Hradci Králové. V roce 1968 ukončil studia knihovnictví na fakultě sociálních
věd a publicistiky UK v Praze. Poté pracoval v Okresní knihovně v Náchodě. V roce 1972
nastoupil do Státní vědecké knihovny v Hradci Králové jako vedoucí bibliografického oddělení. Byl členem literárního klubu krajské pobočky Svazu českých spisovatelů. Napsal řadu
článků, statí, recenzí a sestavil řadu bibliografických soupisů. Věnoval se hlavně osobnostem
Východočeského kraje, zvláště blízká mu byla čapkovská tematika. Knižně vyšly bibliografie
Hrady a zámky Východočeského kraje (1963), A. Jirásek a jeho kraj (1971), Pověsti Náchodska
(1972), Jiráskův Hronov (1981), Haškova Lipnice (1988), Bratři Čapkové a východní Čechy
(1989), Jan Zrzavý (1990) aj. Byl autorem či spoluautorem pravidelných ročních bibliografických přehledů Tvorba východočeských autorů a ročenek Východočeský kraj v tisku. Psal také
beletrii, převážně básně. Historické příspěvky, recenze i básně publikoval v časopisech Čtenář,
Kmen, Květy, Literární noviny, Nový čas, Pochodeň, Nové Hradecko, Nové knihy, Tvorba aj.
Ladislav Vacina byl také editorem, mimo jiné sestavil publikace Příběhy z cest na východ
(1982), Živote, postůj (1987), Jeden i druhý (1988) a Karel Čapek. Sborník příspěvků z Národní
konference k 100. výročí autorova narození (1990). Rozsáhlá publikační činnost Ladislava
Vaciny byla předčasně ukončena jeho smrtí 10. června 1992.
Jaroslav Suchý se narodil 10. ledna 1921 v Náchodě a tomuto městu zůstal věrný po celý
svůj život. Od mládí se věnoval kultuře. Hrál divadlo, psal verše i divadelní hry a také rád kreslil. Po maturitě na reálném gymnáziu se stal redaktorem náchodského týdeníku U nás. Od
roku 1942 pracoval v Městské knihovně v Náchodě. Po válce studoval na FF UK obor český
jazyk a filozofie. Rovněž však navštěvoval státní knihovnické kurzy, které vedl Z. V. Tobolka.
V roce 1950 se vrátil do náchodské knihovny a byl zde plných 33 let ředitelem. Byl to právě
on, kdo první přišel s myšlenkou Knihovnických týdnů, které získaly náchodské knihovně
popularitu mezi knihovnickou veřejností. Patřil mezi zakládající členy Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Stal se i členem redakční rady Bulletinu SKIP. V roce svých osmdesátin
převzal Cenu českých knihovníků, kterou mu udělil výkonný výbor SKIPu. Ve stejném roce
obdržel i Cenu Z. V. Tobolky. Již jako žák náchodského gymnázia začal psát. Nejprve to byly
drobné básně, vtipy a kresby v třídním časopise „Honíme se po učenosti“, jehož byl zároveň redaktorem. Tento časopis začal v roce 1939 vycházet tiskem jako časopis náchodských
studentů. V literární činnosti pokračoval i při profesi knihovníka. Psal básně, divadelní a rozhlasové hry, literární práce a také sestavil několik bibliografií. Knižně vydal např. Rok návratu
(1940), Blázen a princezna: hra o pěti jednáních (1947), Práce s poesií (1955), 100 let divadla
na Plhově: 1888-1988 (1988), Adam Mickiewicz : bibliografie k 100. výročí básníkovy smrti
(1995), sborník Cestou knihovníka (2000). Také se spolupodílel na sestavování fotografických
publikací o Náchodsku: Okres Náchod (kolem roku 1970), Náchod (1976), Náchod to krásné
město Kostelec (1994). Jaroslav Suchý zemřel ve své rodném městě 26. května 2002.
Ve východních Čechách žijí také literáti, kteří celý svůj produktivní věk věnovali práci
v knihovně. Celoživotní zájem o literaturu se odrazil i v jejich koníčcích. Po odchodu do
důchodu stále píší a někteří i vydávají své vlastní literární výtvory. Která jiná nemoc z povolání
má tak příznivé následky?
Iva Vávrová se narodila 21. června 1950 v Rychnově nad Kněžnou. Od roku 1971 pracovala v Okresní knihovně v Rychnově, nejprve jako metodička, poté zástupkyně ředitele, ale
hlavně jako knihovnice oddělení pro děti a mládež. Do důchodu odešla v roce 2009. Napsala
knížku O čarodějce, která zaspala století (2007), v roce 2009 dokončila dosud nevydaný
rukopis Rok jasnovidného Maxe a nyní píše dobrodružnou knížku pro dospívající mládež
s pracovním názvem Jezírko s modrou loďkou.
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Věra Sílová se narodila 15. června 1949 v Jaroměři. Vystudovala jaroměřské gymnázium
a poté knihovnickou nástavbu. V roce 1969 nastoupila do vysokoškolské knihovny Pedagogické fakulty v Hradci Králové, kde působila až do roku 1986. Poté pracovala v Městské
knihovně v Jaroměři, kde se v roce 1991 stala ředitelkou. Na tomto postu zůstala až do
odchodu do důchodu v roce 2010. Věra Sílová je stále literárně činná. Píše články do Jaroměřského i Josefovského zpravodaje, byla spoluzakladatelkou a spoluredaktorkou Ročenky
knihovny a muzea v Jaroměři. Zabývá se regionálními bájemi, pověstmi, lidovými zvyky
a obyčeji. Knižně vyšly její Báje a pověsti z Jaroměřska (1994).
Jan Pěta se narodil 23. listopadu 1945 v Boskovicích na Moravě. Vystudoval historii
a filosofii na FF Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1970 působil v městské knihovně
v Hradci Králové (dříve Krajská, později Okresní, dnes Knihovna města HK). Nejprve pracoval
v ústřední půjčovně, poté v odboru knihovních fondů. Od prosince 1992 zastával funkci ředitele knihovny až do odchodu do důchodu v roce 2008. Jan Pěta byl velmi aktivním knihovníkem, patřil k zakladatelům Odborového svazu pracovníků knihoven, byl členem Ústřední
knihovnické rady, spoluzakládal Asociaci knihoven, sestavil několik bibliografií a podílel se
na scénářích výstav a kulturních pořadů pro dospělé. V roce 2003 mu byla za práci v knihovnictví udělena medaile Z. V. Tobolky. V roce 2007 se stal laureátem Výroční ceny města
za významný kulturní počin nazvané Hradecká múza. Byl členem i několika redakčních rad,
např. časopisu Čtenář, zpravodaje U nás, historického sborníku Královéhradecko. Zároveň je
autorem publikací Sto let Okresní knihovny v Hradci Králové (1994) a Sedmdesát let Rotary
klubu Hradec Králové (1998). Redigoval slovník hradeckých spisovatelů Literární Hradec Králové (1994). Přes tyto bohaté aktivity se věnoval i psaní poezie, již v roce 1977 zveřejnil své
verše ve sborníku Rozhovory. Jan Pěta nezahálí ani v důchodu, zajímá se o literární místopis
a v nedávné době se podílel na vzniku Encyklopedie města Hradce Králové (2011).
Někteří z východočeských autorů se práci v knihovně věnují vedle své hlavní profese.
Jejich dobrovolná, často neplacená činnost je velmi záslužná. Mezi takové knihovníky patří
i Zdeněk Prchal, který se narodil 23. února 1932 v obci Patokryje v severních Čechách.
V současné době žije v obci Černín poblíž Lázní Bělohrad. Řadu let je oblíbeným knihovníkem
v Lukavci. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a působil jako kantor v Lázních
Bělohrad. Po roce 1968 musel z politických důvodů ze školství odejít a působil v dělnických
profesích. V roce 1990 byl plně rehabilitován a vrátil se k povolání učitele. Mnoho času
věnoval také hudbě, vedl Bělohradský ženský sbor i dětské sbory. Přispívá do Bělohradských
listů, časopisu Pod Zvičinou a je i autorem několika knih. Zdeněk Prchal píše o významných
bělohradských osobnostech: Život a dílo K. V. Raise (2006), Josef Života: zápas poctivého
umělce (2010). Zabývá se bělohradským krajem: Hudba Raisova kraje (1994), Lázně Bělohrad:
průvodce historií a významnými místy města i okolí (2000), Lázně Bělohrad a okolí v historických pohlednicích a současné fotografii (2009). Napsal i vzpomínkovou knihu Střípky ze
života mého: vzpomínky kantora (2004).
Někteří lidé v knihovně začínali, ale jejich život se posléze odklonil jiným směrem. Přesto
se stále věnují knihám a psaní. Nejproduktivnější spisovatelkou mezi bývalými knihovníky je
bezesporu Zuzana Francková, která se narodila 6. dubna 1951 v Hořicích. V letech 19691971 pracovala v Okresní knihovně v Hradci Králové, poté odešla na mateřskou dovolenou.
Vystudovala pedagogickou fakultu a pracovala řadu let jako učitelka. Vyzkoušela si i práci
redaktorky Novin Jičínska. Psát knihy začala před 16 lety, a jak sama říká: „Byla jsem nezaměstnaná a nudila jsem se, tak jsem zkusila napsat knihu a ono to vyšlo.“ Nemá ráda,
když je označována pouze jako autorka románů pro dívky, píše pro všechny věkové kategorie. Knižně vyšlo více než sto jejích titulů. Velkou část tvoří knihy pro děti a mládež: Beata
(2001), Čekání na lásku (2002), Dávej, ber! (2006), Daniela (2009), Hledačka štěstí (2010)
aj. Často píše humorná autobiografická vyprávění: Ani den bez maléru (2000), cestopisné
příběhy: Evropa samá legrace (2004) a knihy o zvířatech: Ferdovy příhody (2006). Zajímá se
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o mezilidské vztahy a manželství, píše i ženské romány: Hraběnka (2003), které mají často
historickou tematiku: Lásky šlechtické (2002). K oblíbeným patří i její kuchařky: Kuchařka
uštvané manželky (2002), Kuchařka chudého důchodce (2002), Kuchařka mlsného manžela
(2003). Jakub Potůček zdědil knihovnictví po rodičích. Narodil se 22. května 1975 v Hradci
Králové, vystudoval soukromou restaurátorskou školu v Písku a poté dějiny umění na FF Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1996-1997 pracoval v hudebním oddělení Knihovny
města Hradce Králové. V současné době působí v Muzeu umění v Olomouci. Přispěl do publikace Slavné vily Královéhradeckého kraje (2007), je autorem publikace Hradec Králové:
architektura a urbanismus 1895-2009 (2009).
Mladší generace knihovníků-literátů teprve roste. Začínají se objevovat velmi zajímavé
literární osobnosti. Lenka Jiránková se narodila 12. července 1974 v Jaroměři, ale již mnoho
let žije v České Skalici. Vystudovala Střední knihovnickou školu v Brně. V roce 1995 nastoupila
do knihovny v Náchodě a pracuje zde dodnes. Již na základní škole začala psát první básně.
Lenka Jiránková spolupracuje i s básníkem Milošem Hromádkou, který v současné době
pracuje v Městské knihovně v Broumově. Narodil se 6. března 1964 v Meziměstí. Na gymnáziu začal psát své první verše, hlavně pod vlivem prokletých básníků. Jeho poezie je podle
jeho vlastních slov něžná, reflexivní až mystická lyrika, která není jen odrazem citových zvratů
a citlivého zájmu o přírodu, ale hluboko pod povrchem se dotýká i mezilidských vztahů. Miloš
Hromádka je autorem sbírek Bolesti a odcházení (1996) a Srdce na kře (2006). V Polsku mu
vyšel výbor z veršů pod názvem Kraina pogubionych skrzydel – Krajina poztrácených křídel
(2004). V současné době pracuje na sbírce akrostichů.

Oceněné knihovny a knihovníci
Božena Blažková, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Ocenit dobrou práci znamená nejen za ni poděkovat, ale zároveň i dát příklad ostatním. Od konce devadesátých let se začíná veřejně hodnotit příkladná činnost jednotlivých
knihoven a knihovníků. Knihovny mohou získat nejvyšší ocenění v soutěži Knihovna roku,
která bývá pravidelně vyhodnocena na podzim v rámci Týdne knihoven. Pro knihovníky je
prestižním oceněním Tobolkova medaile, která bývá slavnostně předávána na konferenci
Knihovny současnosti.
Cena Knihovna roku se uděluje od roku 2003 na základě nařízení vlády č. 5/2003 ze
dne 16. prosince 2002, o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Tato cena se uděluje ve dvou
kategoriích: základní knihovna a významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Z našeho regionu byla zatím nejúspěšnější Knihovna města
Hradce Králové, která v roce 2007 získala 1. místo v kategorii významný počin za projekt Šablona webu pro malé knihovny. V roce 2010 nominovala veřejnost v téže kategorii Městskou
knihovnu Vamberk, která v konkurenci uspěla a získala zvláštní ocenění a diplom. V kategorii
základní knihovna zatím z našeho kraje získala zvláštní ocenění a diplom Obecní knihovna
Praskačka–Sedlice (2008).
V rámci krajského kola soutěže Vesnice roku je od roku 2001 udělována Cena hejtmana
Královéhradeckého kraje za vedení knihovny v soutěžících obcích. Počet soutěžících obcí se
každoročně zvyšuje. Knihovny, které uspěly v krajském kole soutěže Vesnice roku, jsou zároveň nominovány do celostátního kola Knihovna roku v kategorii základní knihovna. Jedná
se o tyto knihovny: Pecka (Jičínsko, 2001), Dětěnice (Jičínsko, 2002), Studnice a Řešetova
Lhota (Náchodsko, 2003), Skřivany (Hradecko, 2004), Žernov (Náchodsko, 2005), Záměl
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(Rychnovsko, 2006), Velichovky (Náchodsko, 2007), Praskačka Sedlice (Hradecko, 2008),
Knihovna u Mokřinky Mokré (Rychnovsko, 2009) a Batňovice (Trutnovsko, 2010).
U příležitosti oslav 60. výročí založení Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové byly
poprvé veřejně samostatně oceněny knihovny, které uspěly v krajském kole soutěže Vesnice
roku a získaly diplom hejtmana. Krajskou knihovnou roku 2009 se za organizaci společenského a kulturního života v obci stala Knihovna u Mokřinky Mokré. Studijní a vědecká
knihovna společně s regionálním výborem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR
v tomto roce poprvé udělila čestný titul Knihovník / knihovnice roku. Jako první toto
ocenění získaly za svoji dlouholetou a příkladnou profesionální práci knihovnice Lidmila
Košťálová (bývalá ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně) a Marie Sobotková (bývalá ředitelka Městské knihovny v Náchodě). Z neprofesionálních knihovníků byli za svoji záslužnou
a nadstandardní práci jmenováni: Ivana Novotná z Obecní knihovny v Roudnici (Hradecko),
Miroslava Vaňková z Obecní knihovny v Libuni (Jičínsko), Marie Grimová z Obecní knihovny
v Novém Hrádku (Náchodsko), Dagmar Honsnejmanová z Knihovny u Mokřinky (Rychnovsko)
a Mgr. Emil Pokorný (dlouholetý ředitel knihovny ve Dvoře Králové nad Labem a dobrovolný
knihovník v Kocbeřích a Vítězné-Komárově).
V roce 2010 se Krajskou knihovnou roku stala Obecní knihovna v Batňovicích (Trutnovsko). Knihovnice Markéta Tučková se věnuje hlavně dětem z místní MŠ a ZŠ. Čestný titul
Krajský knihovník roku 2010 získaly: Marcela Machová, která od šedesátých let pracovala
jako vedoucí Městské knihovny v Polici nad Metují, a Jana Vacinová, která pracovala téměř
40 let jako ředitelka MěK v Týništi nad Orlicí. Obě knihovnice nezahálejí ani v důchodu
a starají se v rámci regionálních služeb o malé knihovny. Z neprofesionálních knihoven byli
na návrh pověřených knihoven vyznamenáni tito knihovníci: Mgr. Jana Kopřivová (Obecní
a školní knihovna v Předměřicích nad Labem, Hradecko), Bohumila Krausová (Místní knihovna Chvalkovice, Náchodsko), Věra Máslová (Obecní knihovna Prosečné, Trutnovsko), Dana
Vágenknechtová (Místní knihovna Třtěnice, Jičínsko) a Miloš Zemánek (Obecní knihovna Lípa
nad Orlicí, Rychnovsko/Kostelecko).

Knihovník Královéhradeckého kraje roku 2010

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) a společnost Skanska, a. s.,
vyhlásily pro rok 2010 poprvé soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2010. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat
je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Z našeho regionu
se na předních místech ve svých kategoriích umístily tyto knihovny: MěK Slavoj Dvůr Králové
nad Labem, MěK Chlumec nad Cidlinou, MěK Náchod a MěK Nová Paka.
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23

Knihovníci v Královéhradeckém kraji

Knihovníci v Královéhradeckém kraji

Soutěž Kamarádka knihovna si klade za cíl motivovat knihovny k lepší práci a co největší otevřenosti vůči dětem. Od roku 2007 ji společně s firmou 3M organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Ve druhém ročníku soutěže (2008) získala druhé místo
MěK Slavoj Dvůr Králové nad Labem a toto krásné umístění ve 3. ročníku (2010) obhájila.
Mezi prvními deseti knihovnami se umístily i další knihovny z našeho regionu: Knihovna
města Hradce Králové (3. místo), MěK Nová Paka (5. místo) a Knihovna u Mokřinky Mokré
(10. místo).
Jako poděkování za osobní přínos k rozvoji českého knihovnictví a za celoživotní práci
v knihovnách uděluje od roku 2000 Sdružení knihoven ČR (SDRUK) medaili Zdeňka Václava Tobolky. Mezi prvními oceněnými byla bibliografka a informační pracovnice PhDr. Vlasta
Hamplová ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (2000). Dále byli oceněni PhDr. Jaroslav Suchý, dlouholetý ředitel Městské knihovny v Náchodě a laureát Ceny českých knihovníků udělované Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (2001), Mgr. a JUDr. Jaroslava Kobrová, ředitelka MěK Trutnov a MěK Úpice, Mgr. Jan Pěta, ředitel Knihovny města
Hradce Králové (2003), Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové (2005), Mgr. Marie Sobotková, ředitelka Městské knihovny v Náchodě (2009) a Božena Blažková, redaktorka krajského knihovnického zpravodaje U nás (2010).

knihovníků, frankofonní, klub lékařských
knihoven) a komise (ediční, pro zahraniční
styky).
Historie SKIPu je natolik zajímavá, že
je vhodné připomenout z ní alespoň pár
údajů.
11. 12. 1968 byli na ustavujícím sjezdu
SKIP zvoleni do Ústředního výboru za
náš region Vlasta Hamplová a Jiří Vaněk
z Hradce Králové. Na podzim 1970 byla
činnost spolku z politických důvodů
zakázána.
Přechod Jestřebích hor

Od roku 2001 vybírá Klub dětských knihoven SKIP ČR v rámci podpory dětského čtenářství spisovatele, interprety a knihovníky a u příležitosti vyhodnocení soutěže Kde končí svět
je slavnostně jmenuje nositeli Řádu rytíře krásného slova. Za náš region byly takto jmenovány: Alena Pospíšilová, jedna z organizátorek Knihovnických týdnů v Sobotce, a Božena
Blažková, jedna ze zakladatelek Klubu dětských knihoven.
Od roku 2010 vyhlašuje SKIP ČR s podporou firmy Skanska soutěž MARK* pro studenty
a pracovníky oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých knihovníků. Věříme, že ani v této kategorii se zástupci našeho
kraje neztratí.
Studánecká Čapkiána

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Východní Čechy = SKIP 08
Kateřina Hubertová, předsedkyně SKIP Východní Čechy
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter
občanského sdružení. Posláním SKIP
je usilovat o soustavné zvyšování
úrovně knihovnické a informační práce
a s tím spojené prestiže oboru. Stará
se o to, aby ze strany státu, zřizovatelů
knihoven a informačních institucí byly
vytvářeny příznivé podmínky pro jejich
rozvoj a činnost.

Valná hromada v roce 2008
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SKIP sdružuje skoro 1500 členů
a je organizován na regionálním principu. Má 11 regionálních výborů. Po
odborné linii zajišťují činnost sekce (veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven,
školních knihoven, vysokoškolských
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Politické a společenské změny po
Listopadu 1989 dovolily znovuobnovení
činnosti spolku. V lednu 1990 proběhla
v Praze schůzka iniciativní skupiny pro
přípravu nového SKIP. První krajské zasedání SKIPu se uskutečnilo v Hradci Králové
v březnu téhož roku za přítomnosti 53 zástupců z knihoven různých sítí. 7. 4. 1990
proběhl v Městské knihovně v Praze
Ustavující sjezd Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Do výkonného výboru za region Východočeského kraje byli
zvoleni Mgr. Ludmila Košťálová, Mgr. Věra
Škraňková, PhDr. Květa Ouředníková
a Ing. Luboš Janhuba.

První valná hromada SKIPu Východočeského kraje proběhla v červnu 1990 a předsedkyní
se stala PhDr. Květa Ouředníková. V roce 1992 se poprvé neoficiálně sešly knihovnice „děckařky“ se svými dětmi v rámci literárního festivalu Šrámkova Sobotka. A právě zde vznikla
myšlenka organizovat pravidelně Knihovnické týdny. Konaly se zde od roku 1993 do roku
2003. V rámci 2. knihovnického týdne 7. 7. 1994, ve dnu SKIPu, byl z iniciativy členek z našeho regionu ustanoven celostátní Klub dětských knihoven SKIP (KDK). Jeho předsedkyní
se stala Božena Blažková. Počet členů se ve velmi krátké době natolik rozrostl, že i on začal
pracovat na regionálním principu – vznikla Klubka KDK SKIP.
Východočeské klubko je v republice známé svou velkou aktivitou. Od roku 2007 je předsedkyní Východočeského klubka Iveta Novotná z Chrudimi. Z posledních úspěšných akcí
jmenujme Setkání s loutkou v rámci festivalu Loutkářská Chrudim, Knihovnické dílny jako
součást festivalu Jičín město pohádky, výstavu Potulná pohádková země Vítězslavy Klimtové,
soutěž My všichni jsme Východočeši, úspěšné umístění knihoven v soutěži dětských oddělení
Kamarádka knihovna či pořádání seminářů na různá témata – storytelling, komunikace, jak
se prezentovat v médiích apod.
Jak je vidět, během času se aktivity SKIPu značně rozšířily. A ke vzdělávacím akcím se
přidaly i aktivity společenského charakteru.
Oblíbenou aktivitou členů SKIP jsou víkendová setkání. Pořádající knihovna připraví odborný i společenský program a účastníci spolu stráví příjemné dva dny. Nocuje se obvykle ve
spacácích v knihovně. Myšlenka dnes tolik oblíbeného spaní v knihovnách tedy vlastně měla
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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předchůdce právě v těchto víkendových setkáních knihovníků na východě Čech. Naposledy
se členové takto sešli v Havlíčkově Brodě a putovali po stopách Havlíčkových a Haškových.
Nelze také zapomenout na neopakovatelné setkání knihovníků v roce 2008 v kraji Devatera pohádek. Kromě přednášky „Čapci pohádkáři“ účastníci absolvovali 24hodinové čtení
z díla sourozenců Čapkových „Studánecká Čapkiana“. Setkáním s polskými knihovníky na
Hejšovině u kouzelníka Magiáše byla akce úspěšně zakončena. Kromě spolupráce s polskými
knihovníky udržují východní Čechy i úzké kontakty se slovenskými kolegy. Např. v září 2009
se zúčastnila soutěže „Prešov číta rád“ předsedkyně regionálního Klubka Iveta Novotná.
V soutěžním klání knihovnických pořadů pro děti získala první místo s pořadem „O podivuhodném životě mudrce Ezopa“.
Od roku 2009 SKIP Východní Čechy věnuje pozornost i knihovníkům seniorům a pořádá
pro ně každoroční setkání (Svitavy, Jičín).
Členové SKIPu se nevyhýbají ani sportovním aktivitám. V průběhu času bylo možno vidět
je na lodích, kolech, běžkách i pěšmo. Lodí na Orlici, krajem Boženy Němcové kolmo, pěšky
na Sněžku, přechod Jestřebích hor se při příznivých sněhových podmínkách koná na běžkách
pravidelně a podařilo se uskutečnit již tři ročníky. Do zahraničí volí členové SKIP jiné dopravní
prostředky. Autobusem v posledních letech byli 2x v Bretani a 1x v Provenci. Tyto zájezdy jsou
týdenní a zájem o ně projevují členové i jiných regionálních organizací. Jedná se o literární
toulky spojené s četbou tematických literárních děl, zhlédnutí filmů s francouzským obsahem
a návštěvou míst, která jsou více či méně spjata s literární historií. Účastníci samozřejmě
nezapomínají cestou navštívit místní knihovny.

Šumné knihovny
Královéhradeckého kraje

O oceňování knihoven a knihovníků je samostatná kapitola. Nemělo by se však zapomenout na to, že jen díky SKIPu se v rámci celostátní soutěže Vesnice roku uděluje i titul
Knihovna roku. V krajské komisi již dlouhá léta působí Mgr. Věra Škraňková.
Na rozdíl od celostátního SKIPu, který pořádá valné hromady každý třetí rok, Východočeši
se na valných hromadách scházejí každoročně. Jedná se o nejnavštěvovanější akci, na které
účastníci společně bilancují a plánují. Valná hromada má pravidelně i odbornou část.
Další informace o činnosti SKIP ČR najdete na http://www.skipcr.cz/ a další webové
stránky: SKIP Východní Čechy http://skip.knihovnahk.cz/ a Klub dětských knihoven SKIP
http://www.kdk.munovapaka.cz/ .

Řazení knihoven v této kapitole vychází z Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb. Knihovny jsou začleněny
do kategorií podle velikosti obce, ve které pracují. V rámci kategorií jsou knihovny zařazeny
abecedně.

Obsluhovaná populace

Z cesty za francouzskými památkami,
literaturou i knihovnami
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Šumné knihovny 1

( 1 - 500 obyvatel )

Obecní knihovna Čistěves (okres Hradec Králové)
Obec Čistěves má pouhých 150 obyvatel a najdete ji 13 km
severozápadně od Hradce Králové. V okolí obce v roce 1866
probíhaly velké boje v prusko-rakouské válce. Knihovna v obci
Čistěves má dlouhou historii, byla založena v roce 1888 jako
„Čtenářsko-hospodářská beseda“.
V knihovně začal úspěšně rozvíjet svou činnost výtvarný
klub dětí Šikovné ručičky pro naše dětičky. Knihovna pořádá cestopisné přednášky, přednášky o historii se zaměřením
na region, besedy na sociální témata a v poměrně skromných
prostorách pořádá výstavy, kterých se zde vystřídalo již několik. Knihovna se snaží fungovat jako opravdové komunitní
centrum obce a nezapomíná na žádnou skupinu obyvatel.
Vloni například uspořádala pro své malé čtenáře karneval,
diskotéku a prázdninové malování. Do knihovny zve paní
knihovnice každý měsíc k malému posezení i maminky a babičky. Na konci roku 2010 proběhlo historicky první a úspěšné
Posezení s Ježíškem pro seniory, kde senioři obdrželi malý dárek. Knihovna má velké plány
do budoucna. Prostory chtějí rekonstruovat a čtenářství svých návštěvníků podporovat vydáváním Čtenářského deníku.

Obecní knihovna Janov (okres Rychnov nad Kněžnou)
Malá obec Janov leží v Kladském pomezí
v blízkosti řeky Olešenky. Vznik obce se datuje
rokem 1544, dnes tu trvale žije pouze kolem
110 obyvatel; přesto má vesnička vlastní obecní
úřad a v něm knihovnu s 500 svazky. V Místní
knihovně v Janově proběhla revize v roce 2009
a plánováno je připojení do knihovnického systému Clavius REKS.
Knihovna je otevřena každou středu.
V Janově dávají přednost českým autorkám
a románům pro ženy. Zvlášť potěšitelné je, že
v posledním době si našly cestu do knihovny
rodiny s dětmi, takže i v této malé vísce se projevil trend zvýšeného zájmu o literaturu pro
nejmenší čtenáře. Paní knihovnice knihy přiváží dle požadavků čtenářů nejčastěji autobusem. Internet je v této knihovně samozřejmostí a knihovnice absolvovala kurz počítačové
gramotnosti v dobrušské knihovně.
Mohlo by se zdát, že janovská knihovna není ničím výjimečná, ale to jen na první pohled.
Na ten druhý je vidět práci skromného a obětavého člověka, který rád pomáhá jiným.

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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( 1 - 500 obyvatel )

Obecní knihovna Kohoutov (okres Trutnov)
Obec Kohoutov se nachází mezi městy
Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem. Od
roku 2002 je knihovna umístěna v 1. patře budovy obecního úřadu. Ve stejném roce získala
grant z Ministerstva kultury VISK 3 na nákup
softwaru a připojení k internetu. V letech 2006
až 2008 se knihovna rozrostla o další dvě malé
podkrovní místnosti. Obměna výměnného
souboru se provádí třikrát do roka, knihovna je
na doplňování knih v rámci regionálních funkcí
plně závislá.
Ve snaze nalákat co nejvíce dětských čtenářů se knihovna pravidelně účastní Noci
Výtvarná dílna v knihovně
s Andersenem. Od dubna děti vyrábějí dárky,
přáníčka a nacvičují kulturní pásmo pro maminky na Den matek, který má v této vesnici dobrou tradici. V květnu probíhá výtvarná soutěž, kterou pořádá Společenství obcí Podkrkonoší.
V říjnu se knihovna připojuje k VŘSČ (Velké říjnové společné čtení). Společně s Občanským sdružením v Kohoutově se podařilo uspořádat workshop s ilustrátorem Jiřím Votrubou.
Děti si přichystaly kresby místních dvanácti křížků a božích muk, které pak během akce
převedly do počítačové podoby a barevně dotvořily. Takto zpracované kresby byly ve spolupráci s Nadací VIA vytisknuty pod názvem Kouzelný kalendář. Během výtvarných dílen se tak
knihovna mění v klubovnu, kde se setkávají děti z různých škol a tráví zde volný čas.
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( 1 - 500 obyvatel )

Místní knihovna Olešnice v Orlických horách
(okres Rychnov nad Kněžnou)
Knihovna v Olešnici se nachází ve středu
obce, v přízemí samostatné budovy, a je rozdělena do tří místností. Jedná se o malou knihovnu, která plně využívá doplňování z výměnných
souborů. Knihovnu navštěvuje více než sto
čtenářů a také pravidelně v rámci výuky žáci
a učitelé z místní základní školy.
Tradičně se v prostorách knihovny pořádají
vánoční setkání se seniory, která jsou velice
oblíbená a úspěšná.
Obec Olešnice v Orlických horách se zapojila do soutěže o titul Vesnice roku a díky této
soutěži hodnotící komise zavítala i do knihovny.

Knihovna u Mokřinky Mokré (okres Rychnov nad Kněžnou)

Místní knihovna Radim u Jičína (okres Jičín)

Knihovna v Mokrém se stala v posledních
pěti letech nejvýznamnějším kulturním a informačním centrem v obci. Knihovna je pro
občany přístupná denně, funguje zde výtvarný klub dětí a mládeže. Knihovna je nově
zrekonstruovaná a z původních 20 m2 mají nyní
čtenáři k dispozici prostor dvojnásobný, k vybavení patří tři internetové stanice.
K významným akcím patří několikaleté
Hledání bludiček v Mokrém, na jehož základě byla knihovna přejmenovaná na Knihovnu
u Mokřinky. K vždy úspěšným akcím patří
např. Velikonoční potlach, Slet čarodějnic, Rozsvícení vánočního stromu, Čertovské zvonění,
Vánoční besídka.
Knihovna v roce 2009 oslavila 120 let od svého založení. Při této příležitosti byla
vydána pamětní pohlednice a uspořádána výstava kronik v knihovně. Knihovna vydala několik výpravných publikací a ze zájmu o regionální literaturu vznikla výstava obecních
zpravodajů. Knihovnice se stará o vydávání Mokerského zpravodaje v tištěné i elektronické
podobě a vede webové stránky knihovny, které se v roce 2010 hlasováním veřejnosti dostaly
na 2. místo v soutěži Biblioweb.
Knihovna získala čestná uznání v soutěži Knihovna roku 2009 a 2010 a stala se
Knihovnou roku 2009 Královéhradeckého kraje.

Počátky knihovny v Radimi sahají do začátku minulého století. Knihovníkem v té době
byl mistr kovářský. V 60. letech byla knihovna
umístěna na poštovním úřadě a v 90. letech
do knihovny razantně vstoupily počítače.
Knihovna je umístěna v budově kampeličky
ve středu obce a byla vybavena novým zařízením a technikou. Její fond vykazuje v současné
době přes 150 svazků. Čtenáři si také půjčují
knihy z výměnných souborů z pověřené knihovny v Jičíně, které jsou sem pravidelně dováženy.
V roce 2007 byla knihovna napojena na internet a poté plně automatizována. Na svých
Předškoláci poprvé v knihovně
stránkách nabízí mimo jiné i online katalog.
Knihovnice pořádá kulturní akce převážně pro žáky místní ZŠ, které zve na pravidelné
besedy. Do knihovny si zvykly chodit s dětmi i učitelky mateřské školy. Vydařené bývá také
Vánoční povídání spojené s Adventní výstavou.

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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Šumné knihovny 1

( 1 - 500 obyvatel )

Místní knihovna Sedloňov (okres Rychnov nad Kněžnou)
Malá knihovna je umístěna v budově bývalé
základní školy, která v předchozích letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí včetně výměny
oken a topení. Nutno dodat, že půjčování knih
čtenářům nikdy nebylo přerušeno, i když podmínky byly mnohdy přímo polní.
Knihovna má k dispozici dvě místnosti: v jedné je umístěn počítač s internetem
a ve druhé knihy, takže se uživatelé vzájemně
neruší. Knihovní fond je zrevidován a připraven
na půjčování pomocí systému Clavius REKS.
Návštěvníci knihovny jsou převážně dospělí,
v obci byla zrušena základní škola.
Své čtenáře vítá jejich knihovnice každé pondělí už po čtyřicet let. A v knihovně se určitě
scházejí rádi. Při kávě a poslechu hudby si sdělí navzájem své starosti i radosti, oslaví životní
jubilea. V roce 2010 byla vybrána „nejlepší čtenářka“ Sedloňova. Paní knihovnice se stará
i o Síň Jarmily Haldové a Památník obce Sedloňov, spolupracuje s divadelním spolkem Max
Sedloňov a píše příspěvky do místního zpravodaje.

Místní knihovna Sobčice (okres Jičín)
Knihovna má svoji místnost v budově obecního úřadu. Eviduje přes 60 čtenářů, z nichž
celou polovinu tvoří děti. Pro ně má knihovnice
zvlášť vymezenou půjčovní dobu, aby se jim
mohla plně věnovat. V prosinci 2010 proběhlo za přítomnosti rodičů pasování prvňáčků
na čtenáře knihovny. Knihovnice pro děti
pořádá také různé turnaje, např. v hexagonu.
Děti si v knihovně mohou vyrobit drobné dárky.
Knihovna vlastní papírové divadlo, které využívá k soutěžím ve vyprávění pohádek, hádanek
apod. Knihovnice s dětmi napsala knihu U nás,
což je vyprávění o vesnici Sobčice.
Pro studenty byla vytvořena knihovnička
Pasování vařečkou
doporučené literatury k maturitě. Knihovnice posílá čtenářům sms zprávy o tom, kdy je požadovaná kniha vrácena. V blízké budoucnosti bude spuštěn na stránkách knihovny elektronický katalog s možností zamluvit si
jednotlivé tituly. Odborné publikace potřebné ke studiu zajistí knihovnice svým čtenářům
pomocí meziknihovní služby a objednávkou kopírování článků z časopisů.
Knihovna spolupracuje s obecním úřadem při pořádání společenských akcí a událostí
v obci. Koná se jich mnoho: Karneval pro děti, Babí hop, kurzy na počítači, Den dětí, výlety,
loučení se školou, vyhodnocení drobných soutěží v knihovně, neckiáda, loučení s prázdninami, drakiáda, dětská zimní diskotéka, Mikuláš a čerti, nacvičování divadelních představení,
různé dílny - velikonoční, korálková, adventní apod. Knihovna je v obci chápána nejen jako
půjčovna knih, ale také jako místo pro přátelská setkání, vzájemnou pomoc a kamarádství.
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( 1 - 500 obyvatel )

Obecní knihovna Suchý Důl (okres Náchod)
Obecní knihovna sídlí po rekonstrukci
budovy školy v jejím podkroví. Příjemné prostředí umožňuje knihovnici rozvíjet aktivity
s dětskými čtenáři. Pravidelně týdně se schází
čtenářský kroužek. Děti besedovaly o místních pověstech, ilustrovaly pověst o Čertově
skále, probíraly strašidla z Potulné pohádkové
země Vítězslavy Klimtové. Společně čtou, hrají
hry, prohlížejí bohatý fond časopisů.
U starších čtenářů se těší oblibě podvečery
o historii obce. Vyprávění amatérského historika z Police nad Metují je doplněno čtením
z obecní kroniky. Tak byla probrána nejstarší
Suchý Důl - knihovna v podkroví
historie obce, besedovalo se o suchodolské
kapličce, kterou žhář v loňském roce zapálil, a v současné době již byla ze sbírek občanů
zahájena stavba její repliky. Další téma bylo Kříže v obci a poutě do Vambeřic. Ty v minulosti
putovaly po katastru obce a v současné době se obnovují. S Vambeřicemi také Suchý Důl
úzce spolupracuje při pořádání kulturních a společenských akcí.
V knihovně je k dispozici internet, knihovna informuje veřejnost o akcích a novinkách
v knižním fondu na svých webových stránkách. Knihovní fond je doplňován výměnnými
soubory z Knihovny města Police nad Metují. S tou také knihovna úzce spolupracuje.

Místní knihovna Tuř (okres Jičín)
Po několikaletém přerušení činnosti byla
knihovna znovu otevřena v roce 2008, kdy se
jí ujala nová knihovnice. Ta dokázala v nevelké
obci probudit zájem o knihy nejen u dospělých,
ale i u místních dětí. Knihovna vlastní 219 svazků knižního fondu, které jsou elektronicky
zpracované a vystavené v online katalogu na
webových stránkách knihovny. „Čerstvá literatura“ je sem pravidelně dovážena prostřednictvím výměnných souborů z pověřené knihovny.
Knihovnice má neuvěřitelnou spoustu
nápadů, které se snaží v knihovně realizovat.
Doposud se přitom hlavně soustředila na děti.
Výlet do Národní technické knihovny v Praze
Pro ně organizuje různé tvořivé dílny, soutěže,
hry, ale i výlety. V roce 2010 jely děti na výlet hned dvakrát – do Národní technické knihovny
v Praze a do IQparku v Liberci. Oba zájezdy byly podpořeny obecním úřadem. V témže
roce se knihovna zúčastnila výtvarné soutěže Namaluj komiks, kterou pořádalo regionální
oddělení jičínské knihovny. V této soutěži vyhráli první místo, což oslavili v cukrárně. Na konci
roku 2010 si knihovnice ještě vyjela s dětmi na běžkách do okolí.
Za výbornou práci v knihovně, za pořádání akcí pro děti a dospělé, za zapojení knihovny
do automatizovaného knihovního systému byla knihovnice navržena Knihovnou V. Čtvrtka
v Jičíně na cenu Jivínský Štefan za rok 2010.
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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Obecní knihovna Záhornice (okres Rychnov nad Kněžnou)
Místní knihovna v Záhornici byla otevřena
v listopadu 2008 po téměř pětadvacetileté
odmlce. Tuto malou obec tvoří dvě části, Velká
a Malá Záhornice, a spravuje ji Obecní úřad Trnov. V Záhornici žijí lidé bohatým komunitním
životem, a tak tu funguje řada spolků. Jmenujme dětský kroužek Záhoráček nebo Sbor
dobrovolných hasičů. A právě hasiči měli ve své
zbrojnici knihy, které ležely ladem. Zůstaly tam
po kdysi fungující obecní knihovně a část knih
byla přivezena z Trnova, kde se knihovnou
prohnala voda při povodních. Místní hasiči
Po dvaceti pěti letech knihovna opět otevřená navrhli znovuotevření knihovny a našli novou
knihovnici.
Ve fondu je po revizi 1 500 svazků, které se pravidelně doplňují o výměnné soubory
ze střediskové knihovny v Opočně. K dnešnímu dni je v záhornické knihovně zaevidováno
celkem 38 čtenářů. Toto číslo se může zdát malé, musíme si ale uvědomit, že v obci žije
150 obyvatel. Podpora ze strany Obecního úřadu v Trnově je dobrá a koncem roku 2010 byl
zaveden internet. Zatím se v knihovně konala ve spolupráci s dětským kroužkem Záhoráček
Vánoční výstava (v prostorách knihovny probíhala ukázka zdobení vánočních ozdob). A je jen
otázkou času, kdy vznikne nějaký další společný projekt.
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Obecní knihovna v Batňovicích (okres Trutnov)

Na fotografii jsou děti z akce Jak se vaří knížka.
Děti z 1. až 5. třídy se zábavnou formou dozvěděly,
jak kniha vzniká. Z dětí byli spisovatelé, ilustrátoři,
korektoři a redaktoři a v hrnci, který představoval
nakladatelství, umíchali knihu.

Obec Batňovice leží na rozmezí Rtyňské
brázdy a Trutnovské pahorkatiny pod Jestřebími horami. Obec má 750 obyvatel a sousedí s Úpicí, Rtyní v Podkrkonoší a Malými
Svatoňovicemi.
V roce 2008 se zřizovatel rozhodl zrekonstruovat dům, kde sídlila knihovna. V únoru
2009 se již nová knihovna začala plnit knihami a v březnu byla slavnostně otevřena.
Do nové knihovny nastoupila i nová knihovnice, která už po 14 dnech působení v knihovně
uspořádala Noc s Andersenem. Od té doby
se v knihovně pořádají akce pravidelně.
Knihovna je automatizována a má své
webové stránky. V roce 2010 se knihovna
v Batňovicích stala Knihovnou roku v Královéhradeckém kraji.

Obecní knihovna v Žernově (okres Náchod)

Místní knihovna Bílý Újezd (okres Rychnov nad Kněžnou)

V roce 2005 byla knihovna v Žernově oceněna v soutěži Knihovna roku. Paní knihovnice
nechybí u žádné kulturní akce v obci. Naopak
– organizuje je. Děti, které navštěvují knihovnu, připravují s knihovnicí program na vítání
občánků, na vernisáže výstav, na rozsvěcení vánočního stromu na návsi. Vyrábějí v knihovně
spolu s rodiči exponáty na velikonoční a vánoční výstavu, společně čtou knížky. Předškoláci
si vyráběli ježky za četby knížky „Ježeček Dupálek“, starší děti besedovaly o práci ve stanici
pro zraněná zvířata.
Pro dospělé organizuje knihovna vlastivědDen pro celou rodinu v knihovně Žernov
né vycházky Toulky žernovskou minulostí
– Historie Žernova a kaple, Osada Ryzmburk a Pohodlí, Hrad Ryzmburk a altán, Ratibořice.
Oblíbené jsou cestopisné přednášky – uskutečnily se např. Cestování napříč Amerikou,
Po horách Karakoramu, Poznatky a zážitky z Antarktidy, Příroda, kultura a historie severního
Peru, Napříč Patagonií. A že je o akce na Žernově zájem, dokazuje hojná účast. V obci, která
má 200 obyvatel, je třetina uživateli knihovny. Kulturních akcí se zúčastní průměrně na 70 občanů. A že jsou o všem informace na webových stránkách knihovny, je samozřejmostí.

Místní knihovnu v Bílém Újezdě převzal po
řadě knihovnic v roce 2007 do své péče student
gymnázia. Za jeho působení prodělala knihovna spoustu změn pozitivním směrem. Prvním
krokem byla kompletní renovace interiéru
včetně výmalby. Tento šikovný knihovník založil také webové stránky knihovny a v elektronické podobě zpracoval seznam 600 knih
ve fondu své knihovny a zajistil celkovou revizi.
Knihovna má stálý přírůstek fondu, protože
Obecní úřad v Bílém Újezdě přispívá na nákup
nových knih. V roce 2007 byla knihovna připojena k internetu, který je stále dobře využíván.
Knihovník uspořádal ve spolupráci se základní školou Dětský den, pozval si žáky
do knihovny, aby jim přiblížil svět literatury. Vytvořil logo knihovny, které je spojením knihy
a sekerky zaťaté do věže újezdeckého kostela. Zapojuje se do práce pro obec a vydává zpravodaj Újezdecký zvoník. Po jeho nástupu na vysokou školu převzala půjčování v knihovně
další studentka gymnázia. I ona pokračuje v knihovnické práci úspěšně, využívá nabídky
střediskové knihovny v Dobrušce, zajišťuje meziknihovní výpůjční službu.
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Obecní knihovna Dobřenice (okres Hradec Králové)

Místní knihovna Holovousy (okres Jičín)

Dobřenice je obec s necelými šesti sty obyvateli jihozápadně od Hradce Králové v Urbanické brázdě. Historie
dobřenické knihovny se začala psát roku 1913, kdy byla
založena sbírkou Ústřední matice školské.
Knihovna se nachází v budově obecního úřadu ve středu obce. V roce 2005 byla zcela zrekonstruována
a rozšířena o jednu místnost. Tím vzniklo samostatné
dětské oddělení. Knihovna průběžně vyhlašuje soutěže
a kvízy na různá témata; pořádá cestopisné besedy a proběhla zde například i sbírka dioptrických brýlí pro Afriku.
Knihovna je automatizovaná, používá systém Clavius.
Spolupracuje s mateřskou školou, základní škola byla
v obci zrušena.
O všem, co se děje kolem knihovny v Dobřenicích a její
knihovnice, je možné se dočíst na celkem třech webových stránkách knihovny, které na sebe navazují, doplňují se a jsou vždy zcela aktuální. V tomto virtuálním směru je aktivita dobřenické knihovny
zcela mimořádná a na okrese jinde nevídaná. V březnu 2009 získal web Obecní knihovny
Dobřenice 3. místo v soutěži o nejlepší webovou prezentaci knihovny Biblioweb 2009.
Dobřenická knihovnice je velmi aktivní ve spolku knihovníků mikroregionu Urbanická brázda.

Ve středu obce Holovousy, v přízemí informačního centra, je umístěna Místní knihovna
Holovousy. Budova prošla nedávno celkovou opravou. Zrekonstruované prostory
knihovny přilákaly nové návštěvníky, pro které
je otevřena 6 hodin týdně. Obecní úřad svoji
knihovnu velice podporuje a každým rokem
přispívá na nákup časopisů.
V roce 2008 proběhla automatizace výpůjčního systému knihovny, která zkvalitnila služby
čtenářům. V půjčovní době knihovna nabízí
svým uživatelům 3 internetové stanice.
Knižní fond obsahuje přes 500 svazků, čteModerní prostory knihovny
náři si však půjčují převážně knihy z výměnných
souborů. Největší zájem je o dětskou literaturu. Knihovnu totiž navštěvují děti z MŠ a ze ZŠ
v Chodovicích, kde mají přímo zřízen čtenářský koutek. V nejbližší budoucnosti chce knihovna sloužit jako komunitní centrum, kde bude příjemné prostředí pro pořádání literárních,
cestopisných a jiných besed, setkávání seniorů, různých aktivit pro děti a kde se budou promítat filmy. Knihovnice se stará také o webové stránky knihovny.

Obecní knihovna Hořiněves (okres Hradec Králové)
Obecní knihovna Havlovice (okres Trutnov)
První písemná zmínka o obci Havlovice pochází z roku 1545. Roku 2007 byly Havlovice
ve 13. ročníku soutěže vyhlášeny Vesnicí roku.
V obci žije 950 obyvatel.
Knihovna má od roku 2010 nové personální obsazení a také od té doby zaznamenala
knihovna velký nárůst návštěvníků, především
z řad dětí, které navštěvují místní základní školu. Paní knihovnice s touto školou navázala velice dobrou spolupráci, snaží se vyhovět speciálním přáním svých čtenářů a rovněž pravidelně
doplňuje knihy z výměnných souborů v rámci
regionálních služeb.
Na první setkání s novou paní
Knihovna je plně automatizována, s příknihovnicí přišly děti o Vánocích
stupem na internet a má své webové stránky,
na kterých nechybí ani elektronický katalog pro pohodlné vyhledávání, rezervování a prodlužování výpůjček knih přímo z domova.
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Severně od Hradce Králové se nachází
obec Hořiněves s pěti sty obyvateli. V obci,
kterou proslavil její známý slavný rodák
Václav Hanka, mimo jiné také biblitothékář
Musea království Českého v letech 1823–1861,
poskytují díky podpoře a starostlivosti obce
čtenářům služby dvě obecní knihovny, a to
v Hořiněvsi a místní části Žíželeves.
Obecní knihovna Hořiněves se nachází přímo v budově obecního úřadu ve středu obce.
V roce 2005 díky uvolněnému bytu v Obecním
domě získala knihovna větší prostory a mohla vzniknout samostatná oddělení pro dětské a dospělé čtenáře. Knihovna se svými tři a půl
tisíci svazky knihovního fondu je automatizovaná v knihovním systému Clavius a má elektronický katalog knih.
Knihovna je dlouhodobě velmi aktivní. Z vydařených akcí jmenujme například výstavu
minerálů a zkamenělin, kterou zrealizovali dva místní mladí čtenáři, přednášku o životě
a chovu včel, cestopisné besedy, vánoční výstavu betlémů zapůjčených od místních obyvatel
nebo besedu s názvem „Co ještě nevím o válce 1866“, dále výstavu velikonočních kraslic
a perníků. Velmi netradiční byla i výstava památníčků, kde nejstarší exponát pocházel z roku
1887. Z jedné akce Března měsíce čtenářů „Babičky čtou dětem“ vznikl divadelní spolek
„Babičky hrají divadlo“. Babičky opravdu sobě a ostatním pro potěšení zahrají maňáskové
pohádky přímo v knihovně a také na větších obecních akcích. Hraní a čtení „Babiček dětem“
se v knihovně stalo milou tradicí, ve které chce knihovna dále pokračovat.
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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Obecní knihovna Chomutice (okres Jičín)

Obecní knihovna Libčany (okres Hradec Králové)

Knihovna v Chomuticích vznikla v roce 1900 jako Občanská beseda. Od 30. let minulého století vedl knihovnu
pan řídící. Knihovna se často stěhovala z místa na místo.
Nějaký čas byla také v budově bývalého hostince U Patků.
V současné době sídlí v budově obecního úřadu.
Více než polovinu čtenářů tvoří děti, knihovnice
se proto při pořádání akcí zaměřuje především na ně. Pro
děti z MŠ a ZŠ pravidelně připravuje besedy dle požadavků učitelů. Od roku 2009 se zde každoročně koná Pasování na čtenáře. Tuto akci začala pořádat chomutická
knihovna jako první z neprofesionálních knihoven jičínského regionu. Pro uživatele internetu jsou zde k dispozici
2 počítače.
Knihovna disponuje bohatým fondem – nabízí výběr
z více než 700 svazků a nadto ještě množství knih z výměnných fondů. V roce 2009 byla knihovna napojena
Slavnostní pasování čtenářů
do regionálního knihovního systému a v následujícím roce
zde probíhala retrokonverze. Všechny důležité informace
jsou vystaveny na webových stránkách knihovny.

Na slunném jižním svahu západně od
Hradce Králové najdete Libčany, obec se skoro
devíti sty obyvateli. V bývalém zámku, který
přestavěli na základní školu, je knihovna se
spojeným fondem školním a obecním. Prostorově je knihovna velká jako dvě školní třídy.
Jedna část slouží jako studovna, je vybavená
speciálními stolky se židličkami a slouží i k výuce žáků. K dispozici je TV a DVD.
Návštěvníci knihovny mají možnost vybírat
z široké nabídky knihovního fondu. Na jeho
neustálém vylepšování se podílí finančními
prostředky jak obec, tak základní škola. Navíc knihovna bohatě využívá nabídku výměnných
souborů z Knihovny města Hradce Králové. Půjčování skoro pěti tisíc knih ve fondu knihovny
je plně automatizované v knihovním systému Clavius.
Těsná symbióza knihovny se školou dala vzniknout akcím, které jsou v Libčanech už tradicí. Na začátku školního roku čítává starosta novým prvňáčkům, aby pak titíž prvňáčkové
v červnu četli panu starostovi. Za to obdrží diplom Čtenář. Na jaře probouzejí a vítají broučky, na podzim je zase chodí uspávat. To vše s doprovodným programem: je třeba se poučit
o životě broučků – čtení v knihovně i jinde, broučky je třeba vyrobit, pořídit jim domečky,
přemístit je na vhodné místo do přírody, plnit přitom drobné úkoly a ještě si na to posvítit
lampiónovým průvodem.

Místní knihovna ve Chvalkovicích (okres Náchod)

Obecní knihovna Lovčice (okres Hradec Králové)

O knihovně ve Chvalkovicích se zájemce
dozví z aktuálních webových stránek. Paní
knihovnice zainteresovala na práci v knihovně celou rodinu. Manžel i dcera pomáhají
s automatizovaným knihovním systémem
i s tvorbou již zmiňovaných webových stránek.
Jí potom zbývá více času na jednotlivé čtenáře. Věnuje se převážně dětem. Připravuje pro
ně celoroční soutěže – Hrdinové a postavy
z knížek, o regionální literatuře, o znalostech
knih o Harrym Potterovi, Pohádkové bytosti –
namaluj pohádkovou bytost, kterou bys chtěl/a
být, a napiš proč.
Král čtenářů ve Chvalkovicích
Děti společně četly z knih, které se umístily
na předních místech v anketě Kniha mého srdce, zúčastnily se Velkého společného čtení na
téma Bajky, skorobajky a minibajky, vzájemně si četly humorné příběhy. Dozvěděly se, jak
se tvoří příběh, a zahrály si na básníky. Prvňáčci jsou pasováni na čtenáře a z druhé třídy je
vyhlašován nejpilnější čtenář. Děti se věnují i výtvarné činnosti. Vyrobily panenky pro UNICEF,
vytvořily velikonoční i vánoční výzdobu knihovny. Nezapomíná se ani na dospělé čtenáře.
Ke Dnům poezie byly v knihovně vystaveny básničky na téma Nekonečný kraj, zajímavá byla
výstava Kouzlo starých knih. Do části obce Velká Bukovina a čtenářům, kteří nemají možnost
se do knihovny dostat, vozí knihovnice knihy soukromým autem.

Lovčice, obec s necelými sedmi sty obyvateli, je nejzápadnější obcí okresu Hradec Králové
a najdete ji za Chlumcem nad Cidlinou směrem
na Prahu. Knihovna nabízí svým uživatelům
klidné prostředí jak na studium, tak i ke čtení v knihovně. Nespornou předností je to, že
knihovna má otevřeno denně.
Knihovna pracuje v automatizovaném
knihovním systému Clavius. Se svými čtenáři
knihovna komunikuje též pomocí ICQ a Skype.
Přestože knihovna není aktivně ani pasivně zapojena do projektu Ptejte se knihovny, vlastně
tuto službu vykonává. Na svých webových stránkách totiž vybízí návštěvníky, aby nechávali
vzkazy pro knihovnu, připomínky k činnosti a zároveň aby se ptali na vše, co je napadne.
Přestože knihovna má pouze cca 1400 knih, je část knihovního fondu věnovaná dětem
s dyslexií. Protože touto specifickou poruchou čtení v současné době trpí stále víc dětí, snaží
se knihovna touto cestou pomoci rodičům a připravit pro sebe nové malé čtenáře.
V knihovně probíhají celoroční i jednorázové výtvarné, dramatické i pohybové aktivity,
které se točí hlavně kolem pohádek. Letos například proběhl už 3. ročník turnaje ve hře
Člověče, nezlob se!, děti se v létě pravidelně vydávají na Putování za knihou a soutěží o nejlepší dětskou ilustraci. V roce 2010 proběhla celoroční akce Lovčické leporelo, které bylo
sestaveno z výkresů místních dětí a vystaveno v knihovně.
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Městská knihovna Miletín (okres Jičín)

Obecní knihovna Nepolisy (okres Hradec Králové)

Největší událostí posledních let v životě
miletínské knihovny bylo stěhování do nově
opraveného víceúčelového domu na náměstí. Čtenáři se dočkali nejen nové bezbariérové knihovny, ale i nového zařízení. Děti
zde mají své barevné oddělení, maminky ocení
koutek s hračkami pro své nejmenší ratolesti.
Na dobrý start dohlížely úžasné strašidelné postavičky z putovní výstavy Vítězslavy Klimtové.
S novými prostory získala knihovna nové
možnosti pořádat pro veřejnost besedy,
přednášky, výtvarné dílny. Korálková dílna
Knihovna v novém
před Vánocemi měla velký úspěch jak u dětí,
tak i u dospělých. Zázemí v knihovně našly
maminky na mateřské dovolené a postupem
času zde vzniklo malé mateřské centrum.
Klub zahrnuje především výtvarné a pohybové
aktivity. Cílem setkávání je umožnit maminkám
vzájemný kontakt.
Knihovna se pravidelně účastní celostátních
knihovnických akcí. Noc s Andersenem má již
svoji tradici a o spaní v knihovně je mezi dětmi
velký zájem. K těm zážitkům, na které se nezapomíná, patří třeba sázení pohádkovníku,
noční stezka odvahy na místním hřbitově, návštěva policejních psů nebo krkolomný výstup
Tvůrčí dílna v knihovně
k věžním hodinám.
Spolupracující třída základní školy se zapojila do akce Celé Česko čte dětem. Když děti
dostaly deníčky Školy naruby a dožadovaly se
každodenního čtení, reakce rodičů byly různé.
Nakonec ale „prolezli“ všichni rodiče, i když
někteří s odřenýma ušima.
Velice oblíbeným se stal projekt Už jsem
čtenář – knížka pro prvňáčka. Prvňáčci se
s knihovnicemi každoročně schází v knihovně
při besedě, ve škole při hodině čtení, venku
při malování na chodníku nebo při procházce
spojené se soutěžemi.
Vyvrcholením je pak na konci školního roku
Stezka odvahy
Pasování dětí na rytíře Řádu čtenářského.
Je to slavnostní akt, na který jsou zváni rodinní příslušníci a vždy nějaký host. V posledních
letech se tak mohli návštěvníci v knihovně setkat se spisovatelkou Petrou Braunovou, Ivonou
Březinovou, Jiřím Kahounem a ilustrátorem Jiřím Fixlem.
Od roku 2005 uspěla knihovna celkem třikrát v projektu VISK 3. Knihovna používá
od roku 2009 knihovní systém Kp-win SQL. Jeho zavedením došlo ke zkvalitnění služeb
a zároveň se zrychlilo zpracování dokumentů. Svým uživatelům tak poskytuje moderní služby
a dokazuje, že nové informační technologie nepatří jen do velkých knihoven.

Nepolisy jsou obec na půl cesty mezi Novým Bydžovem a Chlumcem nad Cidlinou,
nachází se na tzv. Chlumecké plošině. V obci
žije necelá tisícovka obyvatel. Knihovnu daroval obci v roce 1923 nejstarší obecní spolek
Beseda. Tehdy sídlila knihovna v budově školy.
Od roku 2003 ji najdete v novém bezbariérovém Obecním domě, kde má zároveň i sídlo
obecní úřad, pošta, lékař a služby. Knihovna
se rozprostírá v přízemí na ploše 100 m² a má
automatizovaný knihovní systém.
Knihovna se vždycky těšila poměrně velkému zájmu čtenářů. Pravděpodobně tomu napomáhá i to, že obstarává z remitendy přes
20 titulů časopisů nejrůznějších žánrů, takže nabídka periodik je opravdu lákavá.
Knihovna spolupracuje s místní základní a mateřskou školou. Pořádá různé společné aktivity, výtvarné dílny a soutěže. Oblíbenou akcí je kostýmovaný Halloweenský rej s četbou
na téma strašidla. Společné čtení doplňují kreslením a soutěžením nad konkrétními knižními
tituly. Dětská výtvarná dílka jsou veselou výzdobou knihovny. Rovněž se zde již od roku 2008
pravidelně spí v knihovně při Noci s Andersenem.
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Obecní knihovna v Novém Hrádku (okres Náchod)
Novohrádecká (nebo jak říkají místní „hrádouská“) knihovna má dlouholetou tradici. Stejně tak čtení na Novém Hrádku. Paní knihovnice
také přesně ví, kterému čtenáři co nabídnout
a podle toho také vybírá výměnné soubory
knih v Městské knihovně v Náchodě. Knihovna
je umístěna v přízemí mateřské školy, kde je
i školní jídelna pro žáky základní školy. Půjčovní doba v poledních hodinách knihovnické
služby dětem přímo nabízí. Z kulturních akcí
knihovna připravuje besedy o knihovně a čtení
pro děti ze základní i mateřské školy, zve spisovatele knížek pro děti (velký úspěch měla
Interiér „hrádouské“ knihovny
beseda s Petrou Braunovou).
Pro děti prvních tříd připravuje pravidelné pasování na čtenáře, kterému předchází beseda, na které děti plněním různých úkolů dokazují, že už umí číst. Účastní se celostátních
akcí – Kniha mého srdce, Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven. Pochopitelně nabízí i služby
internetu. Zájemci si vyhledávají zaměstnání, vyzvedávají si poštu nebo se připravují do školy.
Knihovna se svou činností v posledních letech nemalou měrou zasloužila o úspěchy Nového
Hrádku v soutěži Vesnice roku.
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Místní knihovna Podbřezí (okres Rychnov nad Kněžnou)
Místní knihovna v Podbřezí má sedmdesátiletou historii. Ani v dobách nástupu televize
a později internetu nikdy neztratila svůj význam. V roce 2006 získala obec Podbřezí prvenství v krajské soutěži Vesnice roku a přínos
knihovny pro kulturní život obce byl kladně
oceněn. Obecní úřad přikročil v následujícím
roce k rekonstrukci celé budovy, ve které
knihovna sídlí, včetně bezbariérového přístupu. V roce 2008 byla knihovna vybavena
novým účelovým nábytkem, byl zakoupen počítač s tiskárnou a internetem.
Po rekonstrukci v Týdnu knihoven byl uspořádán Den otevřených dveří. V roce 2009 se
uskutečnilo několik výstav, v roce 2010 v rámci
projektu Celé Česko čte dětem proběhlo v přátelské atmosféře čtení pro mladší i starší děti.
Knihovna v tomto roce zaznamenala nárůst
čtenářů a navázala dobrou spolupráci s místní
základní školou například při projektu Hledáš
knihu.
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Obecní knihovna Prosečné (okres Trutnov)
Obec Prosečné se nachází v Podkrkonoší asi
patnáct kilometrů od okresního města Trutnov.
V obci trvale žije 550 obyvatel.
Knihovna je jednou z prvních knihoven
okresu, která začala používat regionální
knihovnický systém. Záznamy knih si vložila
do počítače knihovnice sama, pouze s metodickou pomocí z trutnovské knihovny. V knihovně
je 1 800 knihovních jednotek vlastního fondu.
Jsou zde i velmi staré svázané časopisy (Dikobraz, Květy, Svět v obrazech).
Kromě vlastních knih mají návštěvníci
knihovny možnost výběru knih z výměnných
Děti z mateřské školy v knihovně při studiu
souborů. Knihovna má svoji webovou stránku,
na níž je umístěn i online katalog. Uživatelé knihovny tak mají možnost si z pohodlí domova
vybírat a rezervovat knihy.
Před několika lety knihovna navázala úspěšnou spolupráci s místní mateřskou školou. Děti
si na knihovnu rychle zvykly a pravidelně ji s paní učitelkou navštěvují. Knihovna se tak stala
nedílnou součástí obce.

Obecní knihovna Praskačka (okres Hradec Králové)

Obecní knihovna Roudnice (okres Hradec Králové)

V těsném sousedství Hradce Králové leží
v tzv. Urbanické brázdě obec Praskačka se skoro osmi sty obyvateli.
V rámci soutěže Vesnice roku 2008 byla
v Královéhradeckém kraji oceněna titulem
Knihovna roku Obecní knihovna v Praskačce.
V celostátním kole soutěže Knihovna roku
2008 získala knihovna v Praskačce zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“.
Knihovnu najdete v nově zrekonstruovaném Obecním domě společně s obecním
úřadem, poštou a dalšími subjekty. Nabízí prostor a služby všem věkovým kategoriím uživatelů 6 hodin v týdnu. Knihovní fond je zpracován v systému Clavius.
V knihovně pravidelně probíhají aktivity jak celostátní (např. Noc s Andersenem, Týden
knihoven), tak čistě místní – drakiády či výtvarné dílny. Knihovna spolupracuje s místní školou, probíhá zde projektové vyučování. Za zmínku stojí například akce pro mateřské školy
v Praskačce a její místní části Sedlice a pro základní školu Vyrob vlastní knihu. Na besedě
o vzniku knih dostaly děti úkol, aby takovou knihu vyrobily samy. Každý si musel knihu napsat, ilustrovat a vyrobit. Na zpracování tématu Fantastická pohádka či zážitek z prázdnin
měly školní děti necelý měsíc. Mateřinky vyráběly kolektivně leporela. Úžasné výsledky dobré
akce jsou součástí knihovního fondu v Praskačce.

V Urbanické brázdě 10 km od Hradce Králové směrem na Prahu najdete Roudnici, ve které
žije šest stovek obyvatel. Je to obec velmi kulturní a na většině kulturně-společenských aktivit
má podíl právě knihovna. Roudnická knihovna
měla dlouhodobě velké štěstí při výběru knihovnic a příkladná je i souhra s obecním úřadem.
Knihovna je vedená s velkým nasazením a nápaditě. Paní knihovnice je držitelkou titulu Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2009.
V obci není škola, ale pouze mateřská školka,
na kterou směřuje řada knihovních aktivit.
Obecní knihovna se nachází v prvním patře obecního úřadu a její modernizaci byla věnována velká péče. Nábytek byl navržen přesně na míru pro potřeby knihovny. Knihovna má
otevřeno 12 hodin týdně a je automatizovaná, používá systém Clavius.
Knihovna se zapojuje do všech celostátních akcí, ale vlastních má také nepočítaně. Organizuje masopustní i jiná setkání během celého roku, lidové tvoření k Vánocům a Velikonocům, keramické dílny, výtvarné kroužky, výstavy a výstavky čehokoliv, sousedská posezení
a setkání rodáků, ochutnávky z tvorby a pěstitelských úspěchů obyvatel, výlety do okolí
blízkého i vzdálenějšího. Velkou akcí byl například Indiánský rok, který dětem přiblížil život
indiánů. Děti vyráběly totemy, poznávaly stopy zvířat, trénovaly lukostřelbu, učily se rozdělávat oheň a vařit na něm. Akci korunoval výlet do pravé indiánské vesnice na Potštejn.
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Obecní knihovna ve Velichovkách (okres Náchod)
Obecní knihovna ve Velichovkách sídlí
ve zrekonstruovaných prostorách obecního
úřadu (bývalého zámečku) a je nově zařízena.
Do velichovské knihovny chodí pravidelně
měsíčně již několik let děti z mateřské školky.
Děti si každý měsíc vypůjčí vybranou knížku
a doma si ji pak společně s rodiči přečtou.
Knihovnice pro ně připravuje spolu se staršími
dětmi ze čtenářského kroužku zajímavý program. Hádanky, ukázky ze zajímavých knížek,
někdy děti sehrají i divadlo s loutkami, které si
samy vyrobily. Naposledy se pustily do pohádky Císařovy nové šaty.
Knihovna ve Velichovkách zve k návštěvě
S většími dětmi se knihovna zapojuje
do Noci s Andersenem. Na dětské dny chystá soutěže s pohádkovou tematikou, kulturní
program na vítání jara, Svátek matek, oslavu sv. Martina, Vánoce v kostele. V prostorách
knihovny jsou vystavovány výtvarné práce dětí. Ke 100. výročí narození Václava Čtvrtka ilustrovaly jeho pohádky. Za svoji činnost byla knihovna v roce 2007 nominována na ocenění
Knihovna roku za Královéhradecký kraj..
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Místní knihovna Albrechtice nad Orlicí
(okres Rychnov nad Kněžnou)
Knihovna v Albrechticích nad Orlicí byla
původně umístěna v prostorách školní šatny.
Odtud se pak přestěhovala do budovy obecního úřadu a v roce 2008 přesídlila do budovy
vedle místní prodejny v centru obce. V současné době má knihovna přes 3 tisíce svazků
vlastního fondu a ročně přibývá až 100 nových
knih kupovaných z prostředků obecního úřadu.
Albrechtickou knihovnu navštěvuje 81 registrovaných čtenářů, z toho 26 dětí. Knihovnice
aktivně spolupracuje s místní školou a společně
s Městskou knihovnou v Týništi již připravila
pro děti mnoho zajímavých akcí. Kromě pasování na čtenáře to byla letos například beseda
se spisovatelkou Petrou Braunovou, beseda
pro předškoláky a několik besed pro 1. stupeň
základní školy v cyklu Hrajeme si s knížkami.
Děti z Albrechtic se společně se svou knihovnicí zúčastnily Noci s Andersenem v týnišťské
knihovně. Zájem čtenářů o služby knihovny
stále stoupá, což je výsledek dlouholeté pečlivé
a obětavé práce paní knihovnice.

Místní knihovna Záměl (okres Rychnov nad Kněžnou)

Městská knihovna Borohrádek (okres Rychnov nad Kněžnou)

Spojení vstřícného úřadu a aktivní a obětavé
knihovnice - to je knihovna v Záměli. Knihovna
sice není profesionální, ale v mnoha ohledech
některé „profíky“ převyšuje. Zejména v množství kulturních a vzdělávacích akcí pro čtenáře.
Knihovna obnovila činnost v roce 2003 a rovnou začala být nejaktivnější v oblasti. Od roku
2005 má za pomoci grantu VISK 3 zprovozněný
automatický výpůjční systém Clavius a funguje
jako plně automatizovaná. V roce 2006 získala
oprávněně a zaslouženě ocenění v soutěži
Narozeniny knihovny
Knihovna roku 2006.
V knihovně se pořádají autogramiády,
autorská čtení, Noc s Andersenem, účastní se celostátních akcí Celé Česko čte dětem
a Kniha mého srdce. Knihovna vyhlašuje i pravidelné literární a výtvarné soutěže pro čtenáře. Na webových stránkách a hlavně ve zpravodaji obce jsou informace pro čtenáře o nových
knihách. Akce pro děti jsou pravidelně každé pondělí a zájem je větší než kapacita knihovny.
Materiál je zdarma díky obecnímu úřadu, ale náměty jsou díky knihovnici opravdu různorodé. Posuďte sami: výroba poštovních schránek, poté vlastních razítek, následuje originální
známka a poslední je hromadné sepsání dopisu Ježíškovi.

První dochované záznamy o knihovně jsou
z roku 1921. Nyní je knihovna v 1. poschodí
budovy městského úřadu, ve svém fondu má
5 tisíc svazků knih a odebírá 30 titulů časopisů.
Poskytuje služby nejen obyvatelům Borohrádku, ale i obyvatelům ze spádové oblasti, tedy
Šachova, Zdelova, Žďáru nad Orlicí a Čermné
nad Orlicí.
V roce 2010 využívalo služeb knihovny více
než 130 čtenářů, z toho polovina byly děti do
patnácti let. Knihovna má dvě oddělení a je
tady postaráno i o nejmenší návštěvníky, aby
si rodiče mohli v klidu vybrat knížky. Čtenáři
Z interiéru knihovny
využívají online katalog, samozřejmostí je, že
knihovna nabízí zdarma přístup k internetu a zajišťuje meziknihovní výpůjční službu. Knihovna čtenářům nabízí každý měsíc knižní novinky, které uvádí na svých webových stránkách,
v borohrádeckém zpravodaji i na nástěnce umístěné na budově pošty. Spolupracuje s mateřskou školkou, základní a církevní školou. Nejnovější aktivitou Městské knihovny je pasování
prvňáčků na čtenáře knihovny.
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Místní knihovna Častolovice (okres Rychnov nad Kněžnou)
Častolovická knihovna sídlí v budově hasičské zbrojnice. Je komunitním centrem městyse,
zejména od doby, co se stala knihovnou profesionální. Prosluněná a prostorná půjčovna
pro děti i dospělé umožňuje pořádání různých
dílen i vystavování obrazů. Najdete zde dva počítače pro návštěvníky a pohodu k práci. Díky
vedení městyse se knihovna v roce 2006 stala
profesionální a od roku 2008 je plně automatizovaná díky grantu Ministerstva kultury VISK
3. Pro čtenáře je otevřená 19 hodin týdně a vyniká neobyčejně pestrou nabídkou kulturně-výchovných pořadů pro děti a mládež, seniory
a občany Častolovic i širokého okolí. Však také
kromě škol a školek navštěvují knihovnu nejvíce všichni ti, kteří se chtějí naučit nejrůznější
výtvarné techniky.
Při příležitosti 90. výročí založení navštívil knihovnu ilustrátor dětských knížek
Adolf Dudek, po něm následoval cestovatel
Jan Tomšíček se svojí besedou Afrikou domů
na kole. Knihovnu v poslední době také navštívili spisovatelé: Josef Lukášek, Jarmila Haldová,
známá i jako výtvarnice, Iva Vávrová, která
pobavila školní děti svojí knihou O čarodějce,
která zaspala století. Oblíbené a do posledního místa obsazené jsou besedy o cestování
i o zdravém životním stylu.
V knihovně proběhlo již třetí Pasování prvňáčků na čtenáře, čtvrtá Noc s Andersenem
a sázení druhého pohádkovníku. V podání
manželů Albrechtových se uskutečnil pátý ročník Čtení pohádek. A knihovna měla dokonce
i čtyřnohého návštěvníka při pořadu s canisterapeutkou, kde děti četly příběhy z Čapkovy
Dášeňky.
Prázdniny v knihovně
Pro studenty se uskutečnily besedy
o K. Čapkovi, K. H. Máchovi a deset čtvrtků humoru od antiky až po současnost.
Na kulturní pořady spojené s výtvarnými aktivitami také pravidelně přicházejí děti z místní
školky, v knihovně si vyrobily např. stromečky z korálků, bižuterii z organzy, zdobily kraslice
různými technikami, vyráběly ošatky.
Již čtyřikrát proběhl Vánoční jarmark, kterého se účastní i škola. A je tradicí, že knihovna
spolupracuje se Spolkem přátel Častolovic, např. i na úklidu obce.
V poslední době přibylo jako novinka v nabídce aktivit Prázdninové čtení s doprovodným programem pro děti nejen z Častolovic. Šestkrát za prázdniny patřila knihovna jenom
dětem, a pokud měli zájem, i jejich rodičům.
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Místní knihovna Černilov (okres Hradec Králové)
Pár kilometrů od Hradce Králové se nachází dvaapůltisícová obec s profesionální knihovnou, která má
dlouholetou čtenářskou tradici. I přes dlouhodobé
plány na nové lepší prostory knihovna stále sídlí ve stejné původní budově obecního úřadu společně s poštou. Prostor knihovny není moc rozsáhlý, ale využitý
do posledního koutku. Knihovna je automatizovaná
v knihovním systému Clavius a pravidelně ji navštěvuje
přes 300 čtenářů. Knihovna je otevřena momentálně
18 hodin v týdnu.
Vzhledem k tomu, že ke všem knihovním aktivitám
je možno využívat nově zrekonstruované prostory Kulturního a spolkového domu, vznikl nový kulturní prvek
života obce, který má velký ohlas. Prostory spolkového
domu jsou velmi dobře využitelné jako výstavní prostory, čehož knihovna bohatě celoročně využívá.
Do knihovny si navykly chodit také školní děti, které
tu často tráví celé odpoledne, a tak knihovna funguje
jako jakási alternativní školní družina. Také děti z mateřské školky chodí do knihovny pravidelně na speciální
pořady právě pro malé děti. Rozmanitost místních
čtenářských zájmů vede k tomu, že nabídka knihovního fondu musí být velmi pestrá a aktuální. Nově se
v černilovské knihovně zaměřili na sbírání informací
o významných rodácích z Černilova a blízkého okolí,
které po každém novém historicko-detektivním objevu
zveřejňují ve Zpravodaji mikroregionu Černilovsko.
Při organizování akcí pro veřejnost spolupracuje
knihovna především s občanským sdružením Ulita
Černilov, klubem maminek Dvoreček, seniorským
Klubem dobré pohody a s dobrovolníky sdruženými
v těchto spolcích. Společně například uspořádali cyklus přednáškových večerů o psychologii a výchově
dětí, výlet, karneval Ahoj, Večerníčku, velikonoční jarmark, různé tematické výtvarné dílny
a chystají hudebně-divadelně-literární festival
Černilovský dvůr. Knihovna se zapojila i do
projektu Už jsi čtenář – knížka pro prvňáčka.
V knihovně a s knížkami není žádná nuda, a tak
přibývají další čtenáři, kteří se koncem školního
roku setkávají s Písmenkovou vílou a jsou slavnostně pasováni na čtenáře.

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010

47

Šumné knihovny 3

( 1 001 - 3 000 obyvatel )

Místní knihovna Doudleby nad Orlicí

Šumné knihovny 3

Městská knihovna Kopidlno (okres Jičín)

(okres Rychnov nad Kněžnou)
Doudleby nad Orlicí jsou známé spíše renesančním zámkem, ale ani knihovnu nelze
přehlédnout, protože sídlí v budově úřadu
v centru obce. Knihovna má dvě nepříliš veliká
oddělení, ale variabilní uspořádání části nábytku umožňuje využít prostor pro pořádání akcí
cca pro 25 účastníků. Pro uživatele jsou k dispozici 2 počítače s internetem a online katalog.
Knihovna používá díky grantu VISK 3 z roku
2009 knihovnický program Clavius. Fond
knihovny nabízí 15 tisíc knihovních jednotek
a každý rok kolem 400 titulů nových přírůstků.
Mezi registrovanými čtenáři je jedna třetina
dětí.
Pravidelně se konají pořady a besedy pro
školní děti a mateřskou školu, slavnostní předávání čtenářských průkazů prvňáčkům, výtvarné
soutěže pro děti, např. o nejoriginálnější záložku do knihy, nebo oblíbený předvánoční prodej
knih z nakladatelství Thovt.
Úspěch u obyvatel městyse mají déletrvající výstavy, např. to byla výstava fotografií
z fotosoutěže v roce 2009, která podnítila
velký zájem o knihovnu, nebo výstava obrazů
a keramických plastik slavného doudlebského
rodáka, akademického malíře Miroslava Zemánka.
Děti do knihovny nalákala Noc s Andersenem, besedy se spisovatelkou Ivou Vávrovou,
program se Zuzanou Maléřovou a nakladatelem Josefem „Pepsonem“ Snětivým.
Kromě zámku je knihovna jedinou organizací v obci, kam můžete zajít za kulturou.

( 1 001 - 3 000 obyvatel )

Maurois:
Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem,
v němž kniha mluví a naše duše odpovídá.

Městská knihovna v Kopidlně sídlí v centru
města, má dvě samostatná oddělení. Knihovna se pravidelně zapojuje do celostátních akcí
v Týdnu knihoven. Velmi oblíbenou akcí je provázkiáda, při které každý návštěvník knihovny
může vyjádřit svůj vztah ke svým oblíbeným
knihám, knihovně samotné a může knihovně
zanechat svůj vzkaz nebo přání.
Mezi zdařilé akce patřila výstava kronik
Kopidlna a Mlýnce, výstavy fotografií z různých
kulturních akcí konaných městem. K pravidelným aktivitám knihovny patří zapojení do veřejné sbírky Ligy proti rakovině.
Knihovna nezůstává pozadu ani v práci
s dětmi a mládeží. Pravidelně se zde konají
besedy pro žáky mateřské a základní školy,
ale i pro studenty zahradnické školy. Při těchto
besedách a jejich zpracování se vychází z požadavků a potřeb škol. Ti menší se seznamují
s knihovnou, známými autory a ti starší mají
možnost pracovat se samotnou knihou, vyhledávají základní bibliografické údaje v knize, učí
se pracovat s online katalogem a vyhledávat
i v jiných informačních zdrojích.
Po besedách se žáci k danému tématu vyjadřují a jejich názory jsou často velmi podnětné,
zajímavé a vtipné.

Názory žáků 7. třídy na téma Alois Jirásek:
„Bylo to hezké, poučné, zábavné… A rád bych si to někdy zopakoval. Docela mě to i zajímalo, co tam paní knihovnice četla.“ (J.Balcar) - „Beseda se mně moc líbila, jen mně vadí,
že je tam vážně málo místa.“ (K. Chaloupská) - „Beseda byla poučná, protože každý by měl
vědět to nejdůležitější o našich pověstech.“ (A. Fišerová)
A teď pár názorů žáků 9. tříd na besedu o všeobecných znalostech z literatury. Shrnuli své
poznatky do jednoho, že nic neumí a že se mají více učit.
„Asi bych se měla začít učit, protože jsem toho moc nevěděla.“ (A. Rejzková) - „Já nejsem
moc na ty knížky a literaturu, takže mě to tam moc nezaujalo. Bylo vidět, že toho moc
neumíme. No před besedou jsem toho moc neuměla, po včerejšku už něco málo jo. Ale
dlouho se mi to v hlavě neohřeje, pro mě nezajímavý téma, i když vím, že ho budu potřebovat.“ (P. Valentová) - „Naše vědomosti byly otřesné, paní Komárková z nás nebyla nadšená.
Nejhorší byl ten konec, jak jsme se předvedli. Jinak paní knihovnice byla super. Moje včerejší
vědomosti byly nic moc, skoro nic jsem nevěděla, ale něco ano, dnešní vědomosti byly krapet
lepší, do budoucna se to prostě musím doučit, abych u maturity neselhala. Myslím, že to byly
základní otázky o spisovatelích.“ (T. Tóthová)
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Městská knihovna Libáň (okres Jičín)
Městská knihovna v Libáni se nachází v přízemí budovy Městského úřadu Libáň, má dvě
místnosti - dětské oddělení a oddělení pro dospělé čtenáře. Pro návštěvníky jsou k dispozici
dva počítače s přístupem na internet. Od roku
2008 využívá knihovna knihovní systém Kp-Win SQL, který umožňuje vystavení katalogu
knihovny na internet. Knihovna má pro veřejnost otevřeno 22 hodin týdně.

Budova městského úřadu a knihovny

Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost
i pro mateřské a základní školy jsou již tradicí. Oblíbené je pasování žáčků prvních
tříd na rytíře – čtenáře knihovny, které bývá
zpestřeno kulturním vystoupením; prvňáčkové
už viděli pohádku Tulák domeček divadelního
sboru Korálka z Dětenic, pohádku O zlaté
kuličce v podání loutkového divadla Martínek
z Libáně, pohádku Vlky-plky dětí ze Studia
Šrámkova domu ze Sobotky a Knižní kabaret
Honzy Petráše z Prahy.

Dospělí se od Lenky Náměstkové dozvěděli
o zdravém hubnutí bez trápení, od Vlastimila
Vondrušky o slavných bitvách středověkých
panovníků, s Jaroslavem Záveským procestovali
Knihy místo učebnic – děti z místní ZŠ v knihovně Keňu, s Wernerem Vybíralem při několika setkáních Nový Zéland, Indii a Srí Lanku a s Václavem Špillarem Austrálii. Také pobesedovali s Irenou Fuchsovou, vyslechli přednášku Jaromíra
Gottlieba o Mariánské zahradě a zúčastnili se
autorského čtení Bohumíra Procházky. S dětmi
besedovala Ivona Březinová a Petra Braunová.
Vše o kulturním, společenském a sportovním dění v Libáni je možné se dočíst v Libáňských novinách, které vycházejí čtyřikrát
ročně.

Šumné knihovny 3
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Obecní knihovna Malé Svatoňovice (okres Trutnov)
Malé Svatoňovice - obec lidově zvaná Studánka, s cca 1500 obyvateli, se nachází v podhůří Krkonoš zhruba na polovině cesty mezi
Trutnovem a Náchodem. Je to bývalá hornická
obec s černouhelnými doly, které zde ukončily
činnost v roce 1991.
Knihovna sídlí na náměstí v Kulturním klubu. V roce 2007 nastoupila nová knihovnice
a knihovna prošla nejen proměnou interiéru,
ale je i plně automatizována. Je zde využíván
knihovní systém REKS. Knihovna má své webové stránky.
Literární beseda pro děti ze základní školy
Služeb této knihovny využívají obyvatelé
Malých Svatoňovic a přilehlých obcí Petrovice, Strážkovice a Odolov. Paní knihovnice spolupracuje s místní základní školou, pro kterou na přání vyučujících pořádá literární besedy.
V knihovně se pořádají výstavy k výročím spisovatelů a ilustrátorů.

Městská knihovna Meziměstí (okres Náchod)
Knihovna je již plně automatizovaná, využívá knihovní systém CLAVIUS. Od roku 2010 má
své vlastní webové stránky, chybí už jen online
katalog. V elektronickém katalogu knihovny
mohou uživatelé vyhledávat na dvou počítačích
přístupných čtenářům ve výpůjční době. K práci knihovníka přibyla též spolupráce knihovny
na kulturních, společenských i sportovních
akcích města Meziměstí (divadelní představení,
Měšťanský bál, Sportovní dny...), mateřského
centra Klíček (Dětský den) a Základní školy
(např. Den Země).
Budovu meziměstské knihovny
najdeme uprostřed zeleně

K důležitým činnostem knihovny, kromě
výpůjčních a informačních služeb, patří pravidelné besedy pro žáky základní školy a děti z mateřské školy, v nichž jsou děti seznamovány
nejen s knihou a literaturou, ale i s novými možnostmi moderních technologií. Dospělým
byla určena beseda s Vladimírem Václavkem o šamanismu. Do budoucna by chtěla knihovna
získat nové prostory, nebo alespoň vylepšit ty stávající.

Pasování v Libáni
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Obecní knihovna Eduarda Štorcha Ostroměř (okres Jičín)

Místní knihovna v Pecce (okres Jičín)

Knihovna v Ostroměři není nijak velká. Klade si za cíl přilákat do knihovny (ke knížkám)
nenásilnou formou co nejvíce čtenářů, převážně dětských. I když čtenářů v knihovnách ubývá
– problém je zřejmě v počtu narozených dětí –, knihovnice hledá nové činnosti, které by děti
do knihovny přivedly. V prostorách knihovny se instalují různé výstavy, besedují zajímavé
osobnosti, uskutečňují se přednášky pro veřejnost, zejména cestopisné a zdravotní. Pořádají
se počítačové kurzy pro seniory, o které byl vždy velký zájem. V podvečerních hodinách
a o sobotách mohou zájemci navštěvovat výtvarné dílny, např. paličkování, keramiku. Jelikož tyto akce nejsou nijak věkově omezeny, scházejí se na nich děti, rodiče, ale i prarodiče
a všichni si krom výrobků odnášejí ještě spoustu dobré nálady.
V knihovně byla zorganizována i burza oblečení pro Diakonii Broumov. V období před
Vánocemi byl úspěšný prodej dětské literatury, kterou kupují rodiče dětem pod stromeček.
O prázdninách je otevřeno v některé dny jenom pro děti. Knihovnice si v tomto čase s nimi
čte, hraje a vyrábí. Osvědčil se i příměstský tábor, kde se knihovnice dětem celý jeden
týden věnuje. Velmi přitažlivou akcí pro děti je Noc s Andersenem.

Knihovna má své trvalé působiště v přízemí
budovy, která je prohlášena kulturní památkou.
Budova stojí při hlavní silnici ve středu městečka, je snadno přístupná a velmi blízko je základní škola. Postupem času se však prostor knihovny stal pro rozšiřující se knihovní fond a aktivity
knihovny stísněným. V roce 2009 městys Pecka
získal finanční dotaci od EU z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod
na projekt Rekonstrukce knihovny a okolí
- městys Pecka. Jeho realizací v roce 2010
došlo k rozšíření prostoru knihovny, vybavení
novým knihovnickým nábytkem a dovybavení
Památkově chráněná budova knihovny
multimediálními technologiemi. Zkvalitnily se
podmínky pro uložení knihovního fondu, vytvořil se větší prostor v příjemnějším prostředí
pro účastníky aktivit knihovny, zlepšily se pracovní podmínky pro obsluhu knihovny. Došlo
i k výraznému zlepšení vnějšího vzhledu celé
budovy a jejího okolí. Vzniklo 6 parkovacích
míst a bezbariérový přístup do knihovny.
Knihovna je pro veřejnost otevřena dva dny
v týdnu, celkem 15 hodin, v současnosti disponuje téměř 6 000 svazky vlastního knihovního
fondu, který se průběžně doplňuje o nové tituly z výměnného fondu budovaného v rámci
Předškolní děti v království knih
regionálních služeb, nabízí výběr z 23 titulů
periodik.
Pro knihovnickou práci je od roku 2009 využíván knihovnický systém KpWin-SQL a knižní
katalog knihovny je zpřístupněn na internetu.
Pravidelně jsou aktualizovány webové stránky
knihovny. Ve vstupní místnosti knihovny jsou
tři místa pro uživatele s přístupem na internet,
často se využívá meziknihovní výpůjční služba.
Tradicí je pravidelný pořad Čtení v knihovně, který převážně navštěvují senioři. Jeho
náplní je seznámení s regionální literaturou
a pamětihodnostmi formou společného čtení
a besed s autory, znalci historie a pamětníky.
Interiér po rekonstrukci
Knihovnu navštěvují se svými učitelkami děti
z MŠ a v rámci výuky žáci ze ZŠ v Pecce. Každoročně probíhá pasování prvňáčků na čtenáře a pro školáky jsou připravovány soutěže znalostí
z literatury a místopisu Peckovska. Knihovna se zapojuje do celostátních knihovnických akcí,
jako je Týden knihoven či Den dětské knihy, i do propagace dalších akcí, např. Bezpečný
internet, Čtení pomáhá.

Kouzelná noc v knihovně (Marek Novotný, 4. tř.):
Tak tedy poslouchejte, pohádka začíná. Až si ji povíme celou, budete vědět víc. Byla,
nebyla jedna malá obec se jménem Ostroměř, a ta obec měla knihovnu a v té knihovně se
mělo jeden pátek opět spát. Nastal pátek a všichni se strašně těšili. Ráno jsme šli ještě do
školy a o ničem jiném než o spaní v knihovně jsme nemluvili. Nemohli jsme se dočkat ani
konce vyučování. Konečně jsme přišli ze školy, hurááá… Všichni se s rodiči rozloučili: nazdar,
nazdar a mazali do knihovny. A teď se podívejte, jak jsme si to užili.

Spíme v knihovně

Zdobíme si trička

Společné foto všech čarodějnic

Čarodějné kvízy

Mé jméno je Ježiklára, moje kouzelné zrcadlo ukáže člověku dobro i zlo a umí číst myšlenky každému. Chtěla bych svým kouzlem pomoct lidem a začarovat zlo.
Já jsem čaroděj Petovita, vlastním čarodějné koště, které umí samo létat, a začaroval bych
ředitele, protože bychom si pak mohli ve škole dělat, co budeme chtít.
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Obecní knihovna Předměřice nad Labem (okres Hradec Králové)
Obec Předměřice nad Labem je na Hradec
Králové doslova tak nalepená, že se do ní a tím
i do knihovny dostanete hradeckou městskou
hromadnou dopravou. Knihovna je umístěna
v budově ZŠ a jedná se o knihovnu spojenou
školní a obecní. Má oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro děti. V roce 2008 byla vybavena novými variabilními pracovními stolky
a židlemi. Knihovna používá automatizovaný
knihovní systém Clavius. Paní knihovnice je držitelkou titulu Knihovnice Královéhradeckého
kraje roku 2010.
Protože velkou část čtenářů tvoří děti, je většina akcí věnována právě jim. Již pravidelně
se zúčastňují Noci s Andersenem a Týdne knihoven. K dlouhodobým aktivitám patří soutěže,
literární exkurze, výstavky, cestopisné besedy. Tradicí se stává i prosincové „čertování“ spojené s nocováním v knihovně a červnové pasování prvňáčků na čtenáře. Umístění knihovny
ve škole je velmi výhodné pro spolupráci s vyučujícími, zejména při vytváření a následné
realizaci projektového vyučování. Projekt je „odstartován“ ve třídách společnou četbou
vybraného titulu knihy. Následují další aktivity, mezi nimiž je vždy návštěva knihovny. Zde
si žáci nejen prohlubují vědomosti, ale také dovednosti pracovat s informacemi a s knihou,
besedují, soutěží, malují, pokoušejí se o vlastní literární tvorbu. Jejich literární pokusy se
vystavují, ale také zpracovávají do sborníčků, které vycházejí pravidelně už od roku 2006.
Poslední z nich je inspirován výstavou loutek paní V. Klimtové - Potulná pohádková země a jmenuje se Jak se žije předměřickým skřítkům a vílám.
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Základní knihovna Rokytnice v Orlických horách
(okres Rychnov nad Kněžnou)
Knihovna se na podzim v roce 2007 stěhovala do nových, modernějších prostor
na náměstí, do 1. patra Domu služeb. Tyto
prostory jsou v dobře dostupném místě a jsou
lépe vytápěné, než tomu bylo dříve. Dalším
plusem je možnost využití bývalého služebního
bytu k pořádání různých akcí knihovny. Jednou
takovou akcí bylo slavnostní otevření knihovny
a dále křest knihy o dělostřelecké tvrzi Hanička.
Z výstav uskutečněných v poslední době
byly dobře hodnoceny originální knižní vazby,
obrazy J. Šimka, řemeslná výroba z Orlických
hor, výstava k 20. výročí založení měsíčníku
Horský kurýr. Uskutečnilo se autorské čtení Ivy Vávrové, cestopisná přednáška na téma
Banát. Pro děti potom např. Noci s Andersenem, zábavně-naučné Dušičkové čtení s výpravou po městě, besedy pro školy a školky. Dvakrát do roka je v nabídce burza knih, která
trvá 3 týdny. Spolu s informačním střediskem se uskutečnily dílny vztahující se k určitému
ročnímu období a připravuje se otevření výstavy nazvané Hračky našich babiček.

Obecní knihovna Skuhrov nad Bělou
(okres Rychnov nad Kněžnou)

Obecní knihovna v Radvanicích (okres Trutnov)
Radvanice, bývalá hornická obec v Jestřebích horách, mají knihovnu otevřenou pouze
jeden den v týdnu, přesto je to knihovna, která
vykazuje velmi dobré výsledky. Obecní knihovnu vede ve svém volném čase od roku 1983
knihovnice, pro kterou je knihovnictví profesí
a je zaměstnaná v Městské knihovně Trutnov.
Knihovna má vlastní webové stránky
a v roce 2010 získala grant z programu VISK 3
na nákup knihovnického systému REKS a nového počítače. Samozřejmostí je pravidelná
výměna souborů knih v rámci regionálních služeb. Při výměnách se vychází především z přání
Pasování na čtenáře
čtenářů.
Knihovna úspěšně spolupracuje s místní
školou, pro kterou pořádá tematické literární besedy. Za spolupráce s učitelkou z místní základní školy proběhlo v roce 2009 a 2010 „Pasování prvňáčků“. Děti přísahají, že se budou
ke knihám chovat řádně a uctivě, a nakonec podstoupí praktickou zkoušku ze čtení.
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V roce 2007 obec Skuhrov nad Bělou získala dotaci ze státního rozpočtu na automatizaci knihovnických činností v obecní
knihovně. Bylo provedeno velké vyřazování
zastaralých a poškozených knih a doplnění knihovního fondu o výměnné soubory. Pokud
čtenář nenajde požadovanou knihu, lze ji do
týdne dodat výpůjčkou z fondu rychnovské
knihovny.
Knižní fond je každoročně doplňován nákupem nových knih z rozpočtu obce a dary
od občanů. V poslední době je větší zájem
o dětské knihy, protože v obci přibylo mladých rodičů, kteří vypůjčují pohádkové knihy pro
nejmenší. Ke zvýšení zájmu mladých čtenářů o knihovnu dochází pravidelně po exkurzi základní školy.
Skuhrovská knihovna je otevřena jednou týdně ve středu, ale v ostatní dny v týdnu po
dohodě kdykoli.
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Středisková knihovna Smidary (okres Hradec Králové)
Obec Smidary s jejími šestnácti stovkami obyvatel
nejdete na samém severozápadním okraji okresu Hradec
Králové. Knihovna ve Smidarech patří k nejstarším v regionu. Byla založena roku 1820. Knihovna se nalézá
v zadní přístavbě obecního úřadu a má dvě samostatná
oddělení. Knihovna pracuje v systému Clavius, má jedenáct tisíc svazků; nemá na webu online katalog. Pro uživatele je otevřena 15 hodin týdně.
Knihovna je nejmenší profesionální knihovnou okresu
a zároveň nejmenší střediskovou knihovnou okresu. Jako
středisková slouží pro 4 obce z nejbližšího okolí: Janovice,
Ohnišťany, Hlušice a Vinary. Fond knihovny je univerzální,
se zaměřením na české a regionální autory. Knihovna se
zapojuje do tradičních celorepublikových aktivit, spolupracuje s místní základní a mateřskou školou. Těm sestavuje
programy na míru, podle dohody a potřeb.
V knihovně jsou oblíbené tradiční burzy vyřazených
knih a besedy o nových knihách. Knihovna slouží i jako družina pro dojíždějící děti, které
nemusí být nutně registrovanými čtenáři knihovny.

Šumné knihovny 3

Místní knihovna ve Staré Pace (okres Jičín)

Indiáni zahajují výstavu

Pasování na čtenáře je vážná věc

Městská knihovna Smiřice (okres Hradec Králové)
Město Smiřice, ve kterém žije kolem tři tisíc
obyvatel, se nachází 12 kilometrů severně od
Hradce Králové. Od roku 2004 sídlí v památkově chráněném objektu zámku, který se
nazývá Důchod a byl zrekonstruován speciálně
pro knihovnu. Celou knihovnu se zachovanými
historickými architektonickými prvky (trámy,
podlahy, dveře, okna) tvoří jedna veliká místnost (cca 300 m²), která je nábytkem vhodně
rozčleněna na další účelové prostory – pro děti
doplněné pestrým nábytkem a hracími prvky.
Knihovna je pro čtenáře otevřena 19,5 hodiny týdně, pracuje v systému Clavius a má na webu online katalog svého fondu s rozsahem
27 tisíc svazků. Knihovna je profesionální, má pobočku v Rodově a slouží jako středisková
pro dalších 8 obcí v okolí: Benátky, Černožice, Habřina, Hořiněves, Lužany, Skalice, Smržov
a Žíželeves.
Mimo celostátní aktivity si knihovna vypracovala místní originální a již tradiční aktivity
– jako například pravidelné měsíční soutěžení pro děti a velmi oblíbené jsou ochutnávky
pokrmů podle receptů, které sesbírali a ilustracemi opatřili sami čtenáři. Ochutnávky
jsou veřejné, pokrmům se přiřazují hlasy a autor vítězného receptu obdrží odměnu. Uskutečnil se již 7. ročník této i chuťově zajímavé aktivity.

( 1 001 - 3 000 obyvatel )

Výroba panenek

Knihovna je od roku 2002 přestěhována
v památkově chráněné budově staré školy, která prošla celkovou rekonstrukcí. Jsou
zde spojená oddělení pro děti i pro dospělé.
K výběru knih slouží dvě místnosti, třetí místnost je čítárna nebo také prostor pro výstavy.
Pro veřejnost je otevřeno tři dny v týdnu celkem 19 hodin. V současnosti zde čtenáři mají
k dispozici 8 000 svazků vlastního knihovního
fondu a mohou si vypůjčit 10 titulů časopisů.
Knihovna nyní díky grantu z VISKu 3 z roku
2009 využívá knihovnický systém Kp win SQL.
Výpůjční služby jsou obohacovány pomocí
meziknihovních výpůjčních služeb. Knihovna
slouží zároveň jako obecní informační centrum.
V knihovně ve Staré Pace se pravidelně
pořádají besedy pro mateřskou a základní
školu (témata se vybírají po domluvě s učiteli),
proběhlo již 3. pasování prvňáčků na čtenáře a slavnostní vyřazování žáků 9. tříd.
Od roku 2003 se pravidelně v knihovně spí při
Noci s Andersenem. Knihovna pořádá kurzy
počítačové gramotnosti, probíhají zde besedy
pro veřejnost – nejen o knihách, ale i s jiným
zaměřením (zdravá výživa, šití panenek, péče
o dítě, historie Staropacka, …). Knihovna se
zapojuje do většiny celostátních knihovnických
akcí a slouží také jako výstavní prostor pro různé projekty žáků základní i mateřské školy.
Návštěvníci najdou v knihovně dobré technické vybavení: 2 počítače s připojením na internet, tiskárnu se skenerem. K dispozici jsou
propagační materiály o Staré Pace i o Lázeňském mikroregionu, jehož je Stará Paka součástí. Knihovna má www stránky se zprávami
a fotografiemi z akcí.
Knihovna se spolupodílela na zpracování
a vydání CD Historie škol ve Staré Pace
a Kronika Staré Paky a také spolu s obecním
úřadem uspořádala v roce 2008 oslavy 650 let
Staré Paky. Knihovnice je šéfredaktorkou místního čtvrtletníku Podhoran, kde pravidelně
uveřejňuje informace o knihovně.
Přijďte pobejt do Staré Paky!

Nocování s Andersenem
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Městská knihovna Teplice nad Metují (okres Náchod)
Aktivity městské knihovny se v letech 20042010 zaměřily na zlepšování služeb, vybavení
a vzhledu knihovních prostor. Byla opravena
podlaha, v dětském oddělení byl zřízen koutek
pro nejmenší s hračkami, bylo modernizováno
počítačové vybavení pro uživatele i knihovnice.
Pro veřejnost je umožněn přístup do knihovního katalogu na webových stránkách. V současné době má knihovna 14 000 svazků. Ročně je
fond doplňován průměrně o 500 nových knih.
Knihovna je umístěna v budově školy
a slouží také jako školní knihovna. Vyučující z prvního stupně základní školy využívají
Internetové pracoviště
prostory knihovny k četbě literatury doplňující
výuku a děti reagují na změnu prostředí větším soustředěním a zájmem. Pro žáky základní
školy a středního odborného učiliště se konají knihovnické lekce. Besedy převážně o literatuře
regionu využívají jak kluby seniorů v místě a okolí, tak i základní škola jako doplněk výuky
literatury. Tematické pracovní dílny se 1x až 2x ročně konají pro všechny, kteří mají zájem
o ruční práce. K nim je využívána literatura a časopisy z fondu. V březnu se scházejí zájemci
v dětském oddělení na pravidelném maratonu čtení – Celé Teplice čtou dětem. Při čtení
na zvolené téma děti kreslí, malují a modelují. Jejich výrobky jsou pak v knihovně vystaveny.
Oblíbené jsou besedy o historii Teplic i se zajímavými cestovateli.

Šumné knihovny 3

Místní knihovna Železnice (okres Jičín)
Snaha o založení knihovny byla již v roce
1848, ale první veřejná knihovna v Železnici
byla založena roku 1893. Od té doby knihovna prošla mnoha změnami. Od roku 2008 je
přestěhována do nově zrekonstruovaných
prostor. V nich je možno i díky velmi dobré
spolupráci s Vlastivědným muzeem v Železnici
uskutečňovat i akce, které dříve nešly pořádat.
V Železnici tak vznikl velmi pěkný kulturní
stánek.
Noc s Andersenem

Pohádkový křest knih

Místní knihovna Valdice (okres Jičín)
Valdická knihovna má za sebou dlouhou
historii, měla své působiště i na hřišti a za celou
dobu její existence se vystřídalo několik knihovnic. V poslední době došlo k velkým změnám;
v knihovně byl nainstalován internet, ze kterého měla hned od začátku radost místní mládež. Nejvíce změn proběhlo v roce 2010, kdy
se knihovna přestěhovala do nových prostor
Domu služeb na náměstí. Navíc je vybavena
novým zařízením. Vzhledem k daleko lepší dostupnosti a blízkosti školy a školky se počet čtenářů, hlavně dětských, prakticky zdvojnásobil.
V roce 2010 byl elektronicky zpracován knižní
Exkurze mateřské školy
fond, zpřístupněn online katalog a čtenáři mají
nově možnost na vlastních webových stránkách knihovny nahlédnout do své čtenářské karty a případně si prodloužit výpůjčku. Na těchto stránkách jsou také informováni o akcích
knihovny.
Spolupráce se školami je vynikající. Návštěvy dětí z jednotlivých tříd škol se uskutečňují nejméně 2x ročně. Rovněž je výborná spolupráce s obecním úřadem, který činnost
knihovny všemožně podporuje. Pod záštitou knihovny byla v roce 2009 obnovena činnost
loutkového souboru Zebíňáček. Členy souboru jsou pod vedením hrstky dospělých vesměs 10–15leté děti.
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Čarodějnické tvoření

Proto se nyní každý rok knihovna může
zúčastnit Noci s Andersenem, a to vždy
na jiné téma. Děti se pokaždé těší na vyhlášení tématu, aby si mohly zajistit kostýmy, a pak
už hurá do knihovny, kde se konají různé soutěže, společné čtení a tvoření. Velmi úspěšné
jsou besedy se žáky ZŠ, vědomostní soutěže,
společenské hry a pohádkové čtení. Děti se
v letech 2005-2010 účastnily turnaje ve hře
Člověče, nezlob se, pohádkových odpolední,
výtvarných a literárních soutěží a dalších aktivit. Neodmyslitelnou akcí je pořádání dětského
karnevalu s bohatou tombolou, na který se
sjíždějí děti z celého okolí.
Knihovna nezapomíná ani na seniory, kteří
se velmi rádi zúčastňují besed a tvůrčích dílen.
V knihovně se pořádají akce pro maminky
na mateřské dovolené, velikonoční dílny, přednášky na různá témata, adventní rozsvěcování
vánočního stromečku na náměstí, atd.
V roce 2010 měla velký úspěch beseda
o zdravé výživě. Na podzim byla v knihovně
instalována výstava Potulná pohádková země
strašidloložky, spisovatelky a ilustrátorky Vítězslavy Klimtové.
Pěknou akcí bylo také např. čarodějnické
dopoledne, které bylo uspořádáno pro žáky
1. třídy ZŠ. Pro ně bylo připraveno zápolení nejen v knihovně, ale i venku. Děti velmi zaujalo
neviditelné písmo a mnoho legrace užily např.
při hodu „škrbálem“.

Pasování
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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Městská knihovna Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou)

Knihovna města Police nad Metují (okres Náchod)

Knihovna se aktivně účastní celorepublikových kampaní na podporu čtení, čtenářství
a knih. Již tradičně pořádá pro své čtenáře
i širokou veřejnost besedu s regionálními spisovateli v rámci Týdne knihoven. Velmi dobrá
je spolupráce s místní základní školou. Vstup
prvňáčků mezi čtenáře probíhá slavnostním
způsobem na akci Pasování prvňáčků. Děti
navštíví království knih, kde se setkají s panem
králem a jeho družinou. Poté co ukáží, jak se
naučily ve škole číst, jsou pasovány na čtenáře
– rytíře knih.
Pravidelně se v knihovně organizuje šití panenek pro UNICEF a akce pro děti většího rozsahu jsou pořádány ve spolupráci s místní organizací Svazu skautů a skautek ČR. Nejoblíbenější
se stal Duchařský večer, kdy si děti společně vydlabaly dýně a absolvovaly strašidelnou
cestu ztemnělým zámeckým parkem, na jehož konci je čekala bílá paní. Celá akce byla zakončená zhotovením „stromu přátelství“.

Knihovna se snaží v průběhu let reagovat
na změněné potřeby uživatelů. Díky zřizovateli
– městu Police nad Metují – se v roce 2007
přestěhovala do nových prostor. Stěhování
proběhlo za pomoci školních dětí a občanů
města, kteří společně vytvořili živý řetěz a stěhovali knihy ze staré knihovny v klášteře do
nové knihovny v Pellyho domech na náměstí.
Dokonce tak vznikl český rekord ve „stěhování
knih lidským řetězem“. Jednotlivá oddělení se
propojila a více otevřela čtenářům.
Červená půjčovna pro dospělé
Knihovna má bohatou kulturně-výchovnou
činnost. Vedle tradičních Černých hodinek,
tj. besed a přednášek pro dospělé, spolupracuje se senior klubem Ostaš a pořádá pravidelná
společná čtení, pro děti řadu besed v rámci výuky (literární, dějepisné), lekce knihovnického
minima.
Pro děti jsou také určena čtvrteční interaktivní odpoledne s předčítáním a výtvarným
tvořením. Již řadu let děti využívají Prázdninový týden v knihovně, kdy je pro ně připraven
bohatý program související s činností knihovny
i s poznáváním rodného kraje. Od roku 2009
připravuje vedení knihovny projekty pro
Už jsem čtenář
práci s dětmi, do kterých jsou zapojeny
všechny obecní knihovny v metodickém
obvodu. Pro ty také knihovna tvoří a půjčuje
výměnné fondy knih, poskytuje konzultace
a další odbornou pomoc.
Pro první projekt Za pověstmi Policka aneb
Poznáváme svůj domov knihovnice městské
knihovny zpracovaly metodický materiál pro
uspořádání besed v pobočkách a obecních
knihovnách. Při besedách byla vyhlášena
výtvarná soutěž. V polické knihovně se uskutečnilo setkání všech zúčastněných dětí. Následoval výlet po stopách pověstí. Výstupem
byl nakonec materiál – brožura s vybranými
Tvořivá dílna k Potulné pohádkové zemi
dětskými ilustracemi –, který získaly všechny
zúčastněné knihovny. Knihovna se samozřejmě připojuje i k celostátním akcím. Noc s Andersenem je již tradiční, stejně tak projekt Kde končí svět, tentokrát s akcí „Říjen v kraji pod
stolovými horami - žijeme v CHKO Broumovsko, píšeme o přírodě a malujeme ji pro radost
sobě i jiným“. Také spolupracuje s Centrem kultury a vzdělávání v Polici nad Metují a podílí
se na různých kulturních akcích. Svoji činnost přibližuje občanům města i jeho návštěvníkům
na výstavách v přízemí Pellyho domů. V knihovně bylo vytvořeno přívětivé prostředí s individuálním přístupem ke čtenářům. Ti jsou pravidelně o knihovně a nabídce nových knih
informováni ve zpravodaji města a na webových stránkách knihovny.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,
veřejná výzkumná stanice – knihovna Opočno
(okres Rychnov nad Kněžnou)
Počátky budování knihovny jsou spojeny se
založením výzkumné stanice v roce 1951 coby
detašovaného pracoviště Výzkumného ústavu
lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., se
sídlem v Jílovišti. Hlavním cílem knihovny je
shromažďování informačních pramenů z oboru
pěstování lesa a poskytování knihovnických
a informačních služeb všem zájemcům o tento obor, v první řadě informační zabezpečení
vědecké a výzkumné činnosti probíhající
ve výzkumné stanici v Opočně. Akvizice je
zaměřena na kompletní českou produkci
na téma pěstování lesa.
Bez přerušení kontinuity funguje výměna odborné literatury s pracovišti lesnického výzkumu na Slovensku. Výběrově jsou pořizovány zahraniční dokumenty převážně v angličtině
a němčině. Katalogizační záznamy zahraniční literatury jsou dodávány do Souborného katalogu ČR. V knihovně dále naleznete všechny české lesnické časopisy, knihy a seriály vydávané
Výzkumným ústavem a rozsáhlý fond šedé literatury z oboru pěstování lesa. Knihovna spravuje databáze publikační činnosti pracovníků stanice.
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Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší (okres Trutnov)

Městská knihovna Vamberk (okres Rychnov nad Kněžnou)

Rtyně v Podkrkonoší leží pod Jestřebími horami a rtyňská knihovna se nachází na náměstí
tohoto města v budově staré školy. Za poslední roky se podařilo vyměnit regály na knihy,
výpůjční pult a v roce 2009 z investiční dotace města přibyly do vybavení knihovny moderní
kompaktní regály. Využívá se knihovnický systém Clavius. Poslední novinkou, která má
u čtenářů velký úspěch, bylo označení literatury podle témat barevnými piktogramy.
V činnosti knihovny jsou prioritou dětští návštěvníci s cílem vychovat budoucí čtenáře
knihovny. Propagaci čtení se zde věnují nadstandardním způsobem, všechny kulturní programy pro velké i malé návštěvníky směrují k tomuto cíli. Pravidelně se zapojují do všech
celostátních aktivit a celoročně probíhají besedy, soutěže, spaní v knihovně, výtvarné dílny
podle ročních období, přednášky o zdravém životním stylu a o výchově dětí atd. V roce
2010 proběhl 10. ročník Noci s Andersenem. V Týdnu knihoven je tradicí pozvat nejstarší
čtenáře na malé občerstvení a děti soutěží, např. v roce 2010 na téma Pohádkové ladění soutěžilo více než sto dětí. Úspěch měl projekt Kde končí svět i deníčky Školy naruby. Výjimečné
nejsou návštěvy spisovatelů a ilustrátorů v knihovně ani cesty knihovnice s malými čtenáři
na vyhlášení ankety SUK do Prahy, aby děti viděly své autory na vlastní oči. Mezi velké akce
posledních let patřily například tyto projekty:

Městská knihovna ve Vamberku patří mezi
nejstarší knihovny v rychnovském regionu.
Byla založena v roce 1857. V současnosti je
organizační složkou městského úřadu. Knihovna má dvě pobočky - v Merklovicích a v Pekle
nad Zdobnicí. Regionální služby poskytuje
obecním knihovnám Lupenice, Lhoty u Potštejna a Polom.
Knihovna má zaregistrováno kolem
800 čtenářů, z toho polovinu tvoří děti. Svým
uživatelům nabízí více než 40 000 svazků knih,
90 titulů časopisů i regionální tisk. Knihovna je
přístupná veřejnosti tři dny v týdnu a tvoří ji tři
Městské informační centrum v knihovně
oddělení.
Oddělení pro dospělé čtenáře disponuje
více než dvaceti tisíci svazky knih ve volném
výběru. Samostatnou částí dětského oddělení
je Moudřenínek, což je prostor pro nejmenší čtenáře a jejich rodiče, vybudovaný v roce
2007.
Studovna byla přemístěna v roce 2008
do dřívějších skladových prostor v přízemí po
jejich značné rekonstrukci. Útulné prostředí
poskytuje přístup k dennímu tisku, časopisům,
encyklopediím i vzácnějším dokumentům formou prezenční výpůjčky. K dispozici jsou dva
Návštěvníky studovny vítá unikátní výrobek
počítače s internetovým připojením. Od roku
vamberecké cihelny, kachlová krbová kamna.
2008 sídlí v budově Městské knihovny také
mateřské centrum Vamberecký dráček, jehož
založení knihovna iniciovala.
Z kulturních akcí měly největší úspěch: Provázkiáda (literární setkání s veřejným čtením),
Cesta čarodějným lesem (besedy určené MŠ
a I. stupni ZŠ), Kočárkiáda (výprava do světa
pohádek pro děti i rodiče), Keltská noc aneb
Strašidel se nebojíme a Černá hodinka (pohádkové večery při svíčkách), Kutílek (pravidelné
výtvarné dílny), ŤA-PE-TO (knihovnický tábor)
nebo Městem chodí andělé (benefiční akce
pro celé město). Samozřejmostí už jsou adventní večery, setkání s umělci, autorská čtení,
Dětské oddělení
cestopisné přednášky, rozsvěcení vánočního
stromečku, jazykové kurzy angličtiny a francouzštiny, spolupráce s chráněnými dílnami, donášková služba.
Knihovna byla oceněna v soutěži Knihovna roku 2010, návrh na ocenění podali
její čtenáři.

Jak děti vidí Čapka aneb Setkání dětí
regionu Jestřebí hory zorganizovaly
knihovny ve Rtyni v Podkrkonoší a Úpici.

Závěr vědomostní celoroční soutěže z roku 2009
Rtyňský expres

Projekt pro mateřské školky Pejsek
a kočička. Na červen 2010 jej připravila
rtyňská knihovna pro 90 dětí ze sdružených
mateřských školek Suchovršice, Libňatov
a Havlovice. Povídání o dětství sourozenců
Čapkových bylo doplněné loutkovým
představením pohádky Josefa Čapka.

Výstava loutek Potulná pohádková
země autorky V. Klimtové a k tomu
11 besed s humornými příběhy o osudech
všech vystavených skřítků – to byl projekt
podpořený z grantu Knihovna 21. století,
který přilákal do knihovny 230 dětí.
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Městská knihovna Broumov (okres Náchod)

Šumné knihovny 5

Městská knihovna Červený Kostelec (okres Náchod)

Městská knihovna v Broumově je umístěná v historické budově na Mírovém náměstí.
Každoročně je v ní zaregistrováno přibližně
1 300 čtenářů a projde jí více než 50 000
návštěvníků. K jejím aktivům patří dostupnost
– každodenní provoz bez přestávek doplněný
o sobotní službu. Vedle užívání vlastního
fondu je ve výpůjční činnosti nadstandardně
využívána meziknihovní výpůjční služba
(okolo 500 svazků ročně). Pracovníci provádějí
vlastní excerpci periodik, sborníků a monografií
a systematicky budují regionální databázi.
Spisovetel Robert Fulghum v knihovně

Výstavu svých obrazů v čítárně
zahájil Ivan Mládek osobně

Veřejné společné čtení v dětském oddělení

Rozvinutá je kulturní činnost. Knihovna pravidelně zprostředkovává čtenářům setkání se
spisovateli a dalšími osobnostmi (v posledních letech navštívili knihovnu mj. Robert Fulghum, Olga Tokarczuková, Petr Šabach, Arnošt
Lustig, Arnošt Vašíček, Václav Větvička, Bára
Nesvadbová, Ivan Mládek, Bořivoj Navrátil aj.).
Pravidelně provádí prezentace knih se vztahem k regionu (Jaroslav Špulák, Eva Koudelková, Hana Lundiaková). V dětském oddělení
vedle besed pro školní třídy probíhají veřejná
společná čtení a různě zaměřené soutěže.
Nově vybavená čítárna slouží i jako výstavní
prostor (vystavovali zde Honza Volf, Ivan Mládek, J. A. Pacák, Jindřich Růžička, Alexandra
Švolíková, Stanislav Kulda, B. Michnik a další).
Specifickou činností je též spolupráce
s partnery z polského příhraničí, především
s knihovnami v Nové Rudě a Radkově. V praxi jde zejména o vzájemné zprostředkování
výpůjček a informací a výměnu regionálních
publikací. V rámci přeshraničních projektů
knihovna mj. vybudovala speciální fond věnovaný polskému příhraničí, představila čtenářům polské literáty a výtvarníky a uspořádala
konferenci o regionální literatuře z obou stran
hranice a čtenářský zájezd po stopách pověstí
kladských Čechů.

Budova knihovny v novém kabátě

Malí čtenáři

Knihovně a literárnímu obrazu Broumovska byl věnován jeden z pořadů televizního cyklu
„333“.

Klub Pohoda
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Knihovna v Červeném Kostelci má již dlouholetou tradici. Vznikla jako školní v roce 1834, poté fungovala jako
Čtenářská beseda a od roku 1920 jako městská lidová.
Dvakrát se stěhovala, než v roce 1959 zakotvila v bývalém hotelu Centrálka v Sokolské ulici, kde sídlí doposud.
Za tu dobu potěšila i poučila celé generace čtenářů. Měla
štěstí, protože byla zřízena ve městě s hlubokou duchovní
a kulturní tradicí a i s tolik potřebným hmotným zázemím
pro kulturní činnost. Má odpovídající zázemí v částečně
rekonstruovaném měšťanském domě, který má projít ještě dalšími úpravami, po kterých bude k dispozici bezbariérový přístup do budovy i do nového multifunkčního kulturního a vzdělávacího centra v půdním prostoru domu.
Úpravy, které proběhly v období 2005-2010, byly vedeny
snahou zrekonstruovat dům po technické stránce. Interiéry dostaly útulnější vzhled, prostor skladu knih byl
otevřen pro veřejnost, aby si zde mohli čtenáři volně
vybírat knihovní fond. Knihovna má tak ve volném výběru maximum dokumentů, které nabízí svým čtenářům,
kteří mají k dispozici i kvalitní výpočetní techniku.
V období let 2005-2010 se dále dotvářela nabídka
vzdělávacích programů pro čtenáře a občany
města, a to se speciálním zaměřením na děti
a seniory. Besedy navazují na program školní
výuky a jsou vždy doplněny praktickým cvičením vyhledávání dokumentů v knihovně. Protože v Červeném Kostelci jsou speciální školy
a speciální oddělení v mateřské škole, připravuje
knihovna programy i pro jejich žáky. Pro školní
děti jsou pořádány pravidelné programy v klubu
nazvaném Klubáč, kde jsou děti spolutvůrci
i účinkujícími. Knihy jsou zde podkladem pro
diskusi k problémům, se kterými se děti mohou
setkat, pomáhají při vzdělávání, výběru profese.
Pro zlepšení znalostí a jejich upevňování formou hry a soutěží byl založen vědomostní klub
Albert-Albi pro děti i dospělé, který funguje
od roku 2008 pod patronací firmy ALBI, s. r. o.,
která vědomostní hry vyrábí. Znalosti mohou
děti uplatnit nejen ve škole, ale i při knihovních
„bonusových“ pořadech, jako jsou například
Noci s Andersenem, minisjezdy dětských čtenářů, Čapkiany, atd.
V dubnu 2006 zahájil svoji činnost klub
Pohoda zaměřený na kvalitní a aktivní životní
styl seniorů, s možností využívat knihovní fond,
prostory knihovny i výpočetní techniku. Klub má
velmi dobrou úroveň a stále se zvyšující účast.
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Městská knihovna Česká Skalice (okres Náchod)
V listopadu 2004 se knihovna přestěhovala do budovy, ve které dříve sídlil městský
úřad. Získala tím tři místnosti v prvním poschodí pro oddělení pro děti, dvě místnosti v přízemí
pro oddělení pro dospělé. Druhé poschodí je
využíváno městskými spolky a společenskými
organizacemi.
V roce 2005 knihovna oslavila 150. výročí
založení. Uspořádala k tomu výstavu. Ve své
činnosti se zaměřuje na historii města, spolupracuje s Muzeem Boženy Němcové. Pravidelný
cyklus přednášek připravil kronikář města Jiří
Samek.

Před službou v dětském oddělení

Knihovna také představuje knihy regionálních autorů. Tak měli čtenáři možnost
besedovat s Jaroslavem Šůlou, Věrou Vlčkovou
nebo Evou Koudelkovou. Velkou událostí byla
beseda s podplukovníkem Jiřím Pavlem a Martinem Reichlem u příležitosti vydání knihy
Vzpomínky příslušníka československé obrněné
brigády. Na večery poezie jsou zváni regionální
básníci: Lenka Jiránková, Alena Kordíková, Petr
Musílek.
Beseda s podplukovníkem Jiřím Pavlem

Pro děti knihovna připravuje besedy tak, že
každá třída každoročně navštíví knihovnu. Noc
s Andersenem organizuje společně s dětskou
organizací Bájo. V roce 2010 se těšila velké
pozornosti výstava Putovní pohádková země
Vítězslavy Klimtové.
Ve vstupní chodbě knihovny jsou pořádány
drobné literární výstavky a výstavy dětských
výtvarných prací ve spolupráci s družinou.
Na svých webových stránkách knihovna každý
měsíc vyhlašuje soutěž pro děti.

Interiér v oddělení pro dospělé
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Městská knihovna Dobruška (okres Rychnov nad Kněžnou)
Městská knihovna v Dobrušce prodělala
v letech 2005-2010 velké změny, hlavně v personální oblasti. V roce 2006 zde bylo zřízeno
odloučené pracoviště rychnovské knihovny pro
výkon regionálních funkcí (do oblasti Dobrušky
spadá 18 knihoven, z toho 2 nově fungující).
Od roku 2008 došlo ke sloučení stávajících
kulturních zařízení v Dobrušce (městská
knihovna, informační centrum, vlastivědné
muzeum, kino a kulturní dům) do jedné organizace. Dobrušská knihovna se může pochlubit
Cesta ke knihovně
celkem novými prostorami (v roce 2002 zrekonstruovaná nefunkční výměníková stanice).
Ve foyer knihovny se každý měsíc připravuje
nová výstava. Mezi vystavovateli zaujímá významné místo výtvarná skupina Gama, která tu
oslavila i 30 let své existence. Velký ohlas měly
výstavy maďarské keramiky z partnerského
města Ábrahámhegy, pořádané již několik let
v rámci městských Svatováclavských slavností.
Mezi další vystavovatele patří regionální umělci i žáci zdejších škol, amatérští fotografové,
řezbáři.
Oddělení pro dospělé čtenáře připravuje
Interiér v oddělení pro dospělé
cestopisné přednášky a besedy se spisovateli
(Josef Lukášek, Eva Koudelková, Tereza Brdečková, Jon Davis, Miloň Čepelka). Kurzů seznámení s internetem se zúčastnili místní senioři.
Maminky na mateřské dovolené mohou při výběru četby děti „odložit“ do dětského koutku.
O prázdninách knihovnu navštěvují účastníci
kurzu češtiny pro krajany ze studijního střediska UK. V listopadu 2010 se v místní kavárně
konala v rámci festivalu Den poezie Literární
kavárna pro zvané, do které si každý účastník přinesl svou oblíbenou básnickou sbírku
a přednesl ukázku.
V dětském oddělení přibyla ke spoustě knih
Keltská noc s knihovnicí
i matrace, plyšáci a další hračky a hry. V roce
2007 celé oddělení vyzdobili malbou na stěny žadatelé o azyl z Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí. Každý měsíc se pro předškolní děti pořádá odpolední program Povídám,
povídám pohádku. Starší děti mají v oblibě Noc s Andersenem, která se v Dobrušce nese
v duchu dobrodružství, o čemž svědčí i její názvy v jednotlivých letech - Noc princezen, Noc
hrůzy, Pirátská noc, Keltská noc. Děti vyplňovaly čtenářské deníky Škola naruby v rámci
akce Celé Česko čte dětem, o prázdninách sbíraly razítka do Putovních knížek. V roce 2010
se poprvé konalo s velice kladným ohlasem Pasování prvňáčků na čtenáře.
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Městská knihovna Hořice (okres Jičín)

Městská knihovna Egona Hostovského Hronov (okres Náchod)

Městská knihovna v letech 2005-2010 prošla dvěma rekonstrukcemi. První z nich proběhla v roce 2007
v oddělení pro dospělé čtenáře. Došlo k rozšíření volného výběru, byla položena nová podlahová krytina a byla
provedena výměna osvětlení. Do půjčovny byly zakoupeny
nové regály, do čítárny stoly a židle. V rámci přestavby
došlo k úpravě zadního vchodu do knihovny tak, aby se
knihovna zpřístupnila tělesně postiženým návštěvníkům.
K propagaci této možnosti byla v Týdnu knihoven 2010
uspořádána akce Knihovna bez bariér - den otevřených
dveří pro vozíčkáře, která se setkala s velkým zájmem. Důstojného zvelebení se o dva roky později (2009) dočkala
přednášková místnost, která je vybavena dataprojektorem
a interaktivní tabulí.
V těchto prostorách probíhají oblíbené cestopisné
přednášky pořádané ve spolupráci s Klubem českých
turistů v Hořicích. Současnou snahou knihovny je získat
Knihovna pro handicapované
podobný okruh zaujatých posluchačů i pro literární večery, které jsou pořádány od října do
března, 1x měsíčně. Knihovna chce posluchačům umožnit setkání nejen s jejich oblíbenými
autory, ale zároveň dát možnost prezentace
autorům začínajícím. Takto už knihovnu navštívil např. básník Jan Těsnohlídek, který za svou
prvotinu Násilí bez předsudků získal Cenu Jiřího
Ortena. Svou knihu zde představila Anna Johana Nyklová nebo začínající regionální autorka
Zita Burianová.
Veřejnost je o činnosti knihovny informována
nejen v místním a regionálním tisku, ale především na webových stránkách, které od prosince
Rytířka Řádu krásného slova
2010 mají novou, modernější podobu. Součástí
webu jsou stránky dětského oddělení. Hlavní
důraz je kladen na aktuálnost a pestrost webu.
Knihovna se zapojuje do celostátních akcí
– Týden knihoven, Březen měsíc čtenářů, Noc
s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, Kde končí
svět a dalších. Své stálé místo si v našich aktivitách našly lekce internetu pro seniory, které
pořádáme v březnu již několik let.
Velkou radost přinesl knihovnicím úspěch
čtenářky dětského oddělení, která byla v roce
2010 pasována na rytířku Řádu krásného slova
za svou soutěžní práci Barevná školička. Krásné
okamžiky prožívají knihovnice i při práci s prvVirtuální svět a senioři
ňáčky v rámci projektu Už jsi čtenář – knížka pro
prvňáčka, do kterého byla knihovna zapojena
již potřetí. V adventním čase se v dětském oddělení scházejí děti a rodiče zdravotně postižených dětí organizovaných ve sdružení Klokánek na vánoční besídce.

Městská knihovna v Hronově již od roku 1996 spolupracuje s polskou knihovnou v lázeňském městě Kudowa Zdrój. V roce 2008 podala města Hronov a Kudowa
Zdrój žádost o grant na rekonstrukci obou knihoven.
V roce 2009 se podařilo projekt s názvem U nás – spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdrój obhájit
a započala jeho realizace. Výsledkem byla stavební rekonstrukce obou knihoven a jejich vybavení z prostředků EU
a zajištění financí pro pořádání společných akcí. Tak mohly
děti (čtenáři obou knihoven) společně oslavit Den Země
s pověstmi v Maternici, navštívit Muzeum bratří Čapků,
skanzen lidové kultury ve Stroužném, Muzeum stavebnice
Merkur i knihovnu v Polici nad Metují, klášter i s knihovnou v Broumově, Muzeum papíru v Dušníkách, výstavu
u příležitosti 650 let města Hronova. Společně i soutěží ve
znalostech obou partnerských měst, díla a života spisovaSlavnostní zahájení po rekonstrukci telů K. Čapka, A. Lindgrenové, J. A. Komenského.
Zajímavé výsledky přinesla literárně-výtvarná soutěž Knihovna bez hranic. Z výtvarných
prací vznikají putovní výstavky Z Čech až na konec světa, Poštovní známka pro Karla Čapka. Noc s Andersenem je již tradiční v obou
knihovnách. Nezapomíná se ani na lidové
tradice velikonoční a vánoční. Boří se jazykové
bariéry, navazují nová přátelství.
A nechybí samozřejmě ani běžná knihovnická práce, besedy pro školy v Hronově i okolí,
pasování prvňáčků, účast na dalších celostátních akcích, např. Den pro dětskou knihu, Celé
Česko čte dětem. Literárně-výtvarná soutěž
I města mají duši aneb Moje město a jeho
Den Země společně s polskými dětmi
osobnosti byla připravena pro žáky hronovské
základní školy. Jejím smyslem bylo podpořit
v mladé generaci hrdost k městu, kde žije,
a také úctu ke generaci seniorů. Pro dospělé
čtenáře knihovna připravuje besedy s cestovateli (Srí Lanka, Oceánie, národní parky USA,
Indie, Egypt …).
Pozornost je věnována regionální literatuře. Jak jinak v rodném městě Aloise Jiráska,
Josefa Čapka a Egona Hostovského. Svou
knihu Doufám, dokud dýchám tu představila
Věra Vlčková i s osobnostmi, o kterých kniha
vypráví. Převyprávěné Jiráskovy válečné povídky pod názvem Za vlast a císařovnu představila
Regionální pověsti s dr. Evou Koudelkovou
nakladatelka Eva Koudelková a historici Ladislav Hladký a Jaroslav Šůla.
Ke knihovnímu fondu 30 tisíc svazků přibývá ročně kolem tisíce nových knih. Vše je zpracováno v knihovním systému Clavius a dostupné čtenářům i po internetu.
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Městská knihovna Chlumec nad Cidlinou (okres Hradec Králové)
Západně od Hradce Králové na soutoku
Cidliny a Bystřice se nalézá starobylé město
Chlumec nad Cidlinou s pěti a půl tisíci obyvateli. Městská knihovna v Chlumci nad Cidlinou,
která byla založena oficiálně v listopadu 1904,
sídlí v celém prvním patře sokolovny. Má samostatná oddělení pro děti a dospělé a informační
středisko. Knihovních 40 tisíc svazků je uživatelům k dispozici 30 hodin týdně. Provoz je plně
automatizován v systému Clavius a na webových stránkách je možno využít online katalog
knihovního fondu.
V roce 1999 rozhodlo město o založení
a vytvoření informačního centra jak pro místní občany, tak pro návštěvníky města. V roce
2000 bylo otevřeno a součástí knihovny je již
11 let. Pobočka informačního centra je v centru
města u náměstí.
Městská knihovna v Chlumci slouží zároveň
jako středisková knihovna pro 12 knihoven
z okolí: Chudeřice, Káranice, Klamoš, Kosice,
Kosičky, Lišice, Lovčice, Nepolisy, Nové Město,
Olešnice, Převýšov, Stará Voda.
Knihovna je knihovnou tradiční; její akce
jsou především zaměřeny k podpoře čtení,
což dokazuje poměrně velká návštěvnost
a množství půjčených dokumentů. Knihovna
buduje i fond regionální literatury.
Knihovna se zapojuje do celostátních aktivit – Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven či
akce Knížka pro prvňáčka. Ve městě sídlí dvě
mateřské školky a jedna základní škola, které
do knihovny pravidelně docházejí. Celoročně
probíhají výstavy dětských výtvarných prací,
které jsou umístěny ve vestibulu knihovny.
Knihovna pořádá přednášky, besedy i výtvarné soutěže. Jednou z velmi podařených akcí byla například dílna Jak vypadá knihožrout.
Fantastické výtvory dětí zdobí prostory knihovny dosud. V rámci informačního centra zpracovává knihovna propagační materiály pro návštěvníky města. Propagují historické, přírodní
a kulturní zajímavosti regionu. Materiály jsou k dispozici v knihovně i informačním centru.
Pro potřeby obou informačních míst vytváří knihovna samostatné databáze Podnikatelské
subjekty Chlumecka, Stravování a Ubytování.
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Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
(okres Rychnov nad Kněžnou)
Knihovna má stále jasně oranžovou, i když
už mírně omšelou fasádu. Tak na co by Vás tak
nalákala? Jestli nemůžete přijít, podívejte se na
její webové stránky, najdete tam, kolik knížek
má. Pokud poberete naráz 41 552 knih do nákupních tašek a vozíků, jsou všechny k půjčení.
Taky asi 68 titulů časopisů, ale vraťte to, prosím Vás, do měsíce, to víte, jinak dostanete
upomínku. Když už Vám zvědavost nedá spát,
přijďte se podívat do výstavní galerie.
Oranžová knihovna zve k návštěvě

Japonské dny v kostelecké knihovně

Dětská výtvarná dílna na Den svatých

Za posledních osm let se podařilo vymyslet
mnoho zajímavých výstav a doprovodných programů, hlavně pro děti a mládež:
To třeba knihovnice přemluví pracovníky
japonského velvyslanectví, aby půjčili knihovně
kimona, keramiku, panenky a origami, pak
zajdou za fotografem, aby jim půjčil fotografie
z Japonska, a vším tím vyzdobí sál a galerie
knihovny. Pak vypátrají, že na DAMU učí loutkoherectví opravdový Japonec, a zavolají mu.
Je to trochu náročné, Nori Sawa často hraje
po celém světě, ale jednou zazvoní u dveří
knihovny s ohromným kufrem vlastnoručně
vyrobených loutek a zahraje několik českých
pohádek. A ještě na dva měsíce obraly knihovnice jednu mladou dámu o její krásné bonsaje
a pak je denně chodily do sálu rosit vodou. Jsou
totiž velmi choulostivé.
A tak už v kostelecké knihovně zkusili
cestovat do Peru, Tibetu, Afriky, hledat zmizelé sousedy s Židovským muzeem v Praze
a tancovat s Romy díky Muzeu romské kultury
v Brně. Do knihovny přijeli Matěj Forman a jeho
Slabikář, Denisa Wágnerová, Pavel Čech, František Jaromír Palme a další ilustrátoři a výtvarníci. Nejvýznamnější setkání jsou zaznamenána
v publikaci o knihovně.

Kostelecká knihovna plní funkci pověřené knihovny pro 25 okolních vesnických knihoven.
Každý rok žádá o granty a hledá další zdroje financování, aby měli návštěvníci dostatek
nových knih a co nejkvalitnější služby, počítače i online katalog.
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Městská knihovna Nová Paka (okres Jičín)
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Městská knihovna Nové Město nad Metují (okres Náchod)

Knihovna v Nové Pace se snaží podporovat
rozvoj dětského čtenářství. Proto děti pravidelně chodí na besedy a přednášky se školou,
ale také zde tráví např. Noc s Andersenem
a za přítomnosti rodičů jsou pasováni na čtenáře knihovny. S tím je spojen i projekt Kniha
pro prvňáčka. Připravují se akce, které jsou
určené celé rodině, např. jarní vynášení Morany, každoroční lampiónový průvod v adventu, Královský pohádkový bál nebo interaktivní
bubnování s Petrem Šušorem. Všechny tyto
Autorské čtení s Petrou Braunovou
aktivity se líbí, proto se knihovna díky svým
malým čtenářům již dvakrát dostala mezi deset
finalistů v celostátní soutěži Kamarádka knihovna. Samy děti vystavují knihovně vysvědčení, a koho by nepotěšilo hodnocení: „Tato knihovna je super a knihovnice taky.“ „Do knihovny
se chodím převážně uklidnit.“
Samozřejmě se v knihovně nezapomíná ani na starší, někdy již bývalé čtenáře. Knihovnice
pravidelně navštěvují Domov seniorů s připraveným programem. Příznivý ohlas má trénování
paměti.
Se 160. výročím založení knihovny je spojeno i publikování. K výročí bylo vydáno
pexeso sestavené z fotografií z novopacké knihovny. V dalších letech se podařilo vydat regionální kuchařku Jak se vařilo a vaří v Nové Pace, která byla okamžitě rozebraná, a musel
se vydat dotisk. Díky sponzorskému daru bylo možné vydat i komiks Nová Paka – tajemné
město v Podkrkonoší. Průvodce pro děti a Marťany, ke kterému napsala libreto P. Braunová.
V těchto letech se podařilo také realizovat vizuální styl knihovny. Ze sponzorského daru
se mohly nechat natisknout tiskopisy a etikety s logem knihovny, vyrobit tašky s potiskem.
Knihovna se pravidelně zapojuje do grantového řízení VISK. Ačkoliv patří mezi menší
knihovny, v roce 2010 se úspěšně ucházela o grant z VISK 7. Tak bylo možno digitalizovat
třídílnou monografii Novopacko, která vycházela v letech 1924-1929.

Bubnování s Petrem Šušorem

Šumné knihovny 5

Vynášení Morany
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Novoměstské knihovně se konečně v roce
2010 dostalo důstojného umístění. Přestěhovala se do rekonstruovaného domu, který
původně (r. 1928) navrhoval Jindřich Freiwald.
Prostorné půjčovny i společenský sál dovolují
knihovně rozvinout bohatou činnost. Ale ani
v minulých letech knihovna nezahálela.
Velká pozornost byla a je věnována dětským
čtenářům. Knihovna organizuje velkou celoměstskou soutěž Klání žáků darebáků,
kde mezi sebou soutěží novoměstské základní
Vstupte do knihovny
školy. Otázky jsou zaměřeny na region. Tradičně jsou zváni do knihovny žáci základních škol
(i těch malých z okolních obcí) na besedy o knihách a literatuře. Prvňáčky potom pasuje rytíř
Jan Černčický z Kácova s princeznou Abecedou
na čtenáře. Noc s Andersenem se odehrává
v pobočce knihovny ve Vrchovinách. Čtenáři
dětského oddělení skvěle reprezentovali svoji
knihovnu v celokrajské soutěži knihoven My
všichni jsme Východočeši.
Pro dospělé čtenáře knihovna pravidelně
připravuje ve Dnech poezie Podvečery s poeSpolečenský sál poskytuje prostor pro zajímavá zií a hudbou. Nevyhýbá se ani poezii mladých
regionálních autorů, jak o tom svědčí autorský
setkání, kulturní vystoupení i výstavy
večer poezie Lenky Jiránkové a Miloše Hromádky (kolegů knihovníků z Náchoda a Broumova).
Naopak, na regionální literaturu se přímo zaměřuje. Vznikla tak výtvarná dílna Nad pověstmi náchodského regionu, křest knih Evy Koudelkové Od Homole k Hejšovině a Nové Město
nad Metují v pověstech a vyprávěních, beseda
s Jaroslavem Šůlou o knize Sen o ratibořickém
dětství. Velkou akcí byla výstava Armádní generál Karel Klapálek, na které knihovna spolupracovala při příležitosti novoměstské premiéry
filmu Tobruk.
Nové oddělení pro dospělé
Knihovna se vedle svého hlavního poslání
věnuje i ediční činnosti. Podařilo se vydat
publikace, které upozornily na krásu i historii Nového Města a představily osobnosti regionu.
V nové knihovně vznikají nové pořady. Oblíbeným se stalo Netradiční čtení s bábovkou: v sobotním odpoledni příjemné posezení v pěkném prostředí. Společenský sál dovoluje
instalovat i výstavy většího rozsahu. První byla o novoměstském rodákovi, spisovateli a fotografovi Jindrovi Imlaufovi. K výstavě byla vydána publikace Markéty Mrázkové. Následovala
strašidla Vítězslavy Klimtové. Prostor dostali i žáci výtvarného oboru ZUŠ k vystavení prací
pod názvem Studená paleta.
Nezanedbatelná je i činnost knihovny jako střediskové pro deset obecních knihoven
v obvodu. Podílí se tak na regionálních funkcích knihoven v okrese Náchod.
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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Městská knihovna Nový Bydžov (okres Hradec Králové)
Městská knihovna v Novém Bydžově zahájila svou činnost v roce 1897. Sídlí v tzv. Balounkově vile v nádherné zahradě, kterou knihovna
využívá i pro své bohaté aktivity. V knihovně
pravidelně probíhají výtvarné dílny, besedy
se spisovateli, divadelní představení, výstavy
aj. Knihovna spolupracuje se všemi školskými
zařízeními ve městě. Své akce rozšiřuje i do Domova sociálních služeb ve Skřivanech.
Knihovní fond čítá 57 tisíc svazků. Knihovna
využívá automatizovaný knihovnický systém
Clavius; má dvě oddělení – pro děti a dospělé
uživatele -, která jsou otevřena 28 hodin týdně.
Ve Staré Skřeněři a ve Skochovicích (místních
částech Nového Bydžova) má knihovna své
pobočky.
Návštěvníci mohou od roku 1996 využít služeb Turistického informačního centra, které je
součástí knihovny. Od roku 2007 při Městské
knihovně v Novém Bydžově funguje Informační
centrum pro mládež (ICM). Knihovna je přidruženým členem Asociace ICM, které zdarma
poskytuje veškeré informace týkající se života
mladých lidí.
V letních měsících jsou pro čtenáře zpřístupněny dvě letní čítárny na terase vily.
K dispozici je letní čítárna dospělého oddělení
i dětského oddělení, obě terasy jsou vybaveny
stolky, křesly a slunečníky.
Klub rodičů a dětí při knihovně funguje
od roku 1997. Jeho činnost je zaměřena zejména na děti předškolního a mladšího školního
věku.
Ze zájmu seniorů z občanského sdružení
Na podporu kultury v Novém Bydžově vznikla
další aktivita. Tou je čtenářský kroužek seniorů a trénování paměti. Schůzky členů se
konají pravidelně podle rozvrhu.
Knihovna rovněž plní střediskovou funkci pro 12 knihoven z okolních obcí: Barchov,
Barchůvek, Humburky, Králíky, Lužec nad Cidlinou, Měník, Prasek, Skřivany, Starý Bydžov,
Zachrašťany, Zdechovice a Skochovice.
Na počátku 20. století působil v Bydžově pedagog, spisovatel a bibliograf Ladislav Jan
Živný (1872-1949), zakladatel Bibliografického ústavu České republiky. Živný je autorem řady
odborných knihovnických studií a článků a také propagátorem desetinného třídění.
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Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem
(okres Hradec Králové)
Třebechovice naleznete 13 km východně
od Hradce Králové. Toto šestitisícové město má
bohatou historii. Třebechovice jsou rodištěm
dr. Jana Theobalda Helda (1770-1851). Tento
lékař, osvícenec, mecenáš a buditel silně ovlivnil rozvoj a rozkvět města a pro Aloise Jiráska
se stal předlohou významné románové postavy
v díle F. L. Věk. Knihovna nese již přes sto let
jeho jméno.
Výhodou pro knihovnu, která disponuje
více než 30 tisíci svazky, je její umístění poblíž
centra města. Sídlí ve víceúčelové budově společně se Základní uměleckou školou a Domem
Dětské oddělení
dětí a mládeže. Tento fakt se pozitivně promítá
ve vysokém počtu dětských čtenářů knihovny.
Knihovna pravidelně spolupracuje s rodičovským centrem Domeček. V knihovně probíhají
výstavy, dílny, besedy, autorská čtení a setkání zaměřená především na děti. V dětském
oddělení probíhá pravidelně jednou za měsíc
Večerní čtení určené dětem od 6 do 15 let.
Pro Charitní dům Zdislava pořádá knihovna
besedy o historii Třebechovic p. O. doplněné
o vzpomínky klientů charitního domu.
Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže připravuje knihovna Literární toulky. Jedná se
o výlety do nedalekých míst (Petrovice n. O.,
Literární toulky
Jeníkovice aj.) spojené s různými literárními
soutěžemi, kvízy apod. Knihovna pořádá pro
žáky mateřských a základních škol například
Literární jednohubky, čtení v praxi, zážitkové
čtení. Knihovna má pro své čtenáře otevřeno
25 hodin týdně; provoz je plně automatizován,
používá se systém Clavius.
Součástí fondu knihovny je i většina
z celkem 270 titulů třebechovického nakladatelství Antonína Dědourka.
Nakladatelství A. Dědourek vzniklo v roce
1919. Prvním počinem nakladatelství bylo vydání drobného spisku: František Probošt: Dějiny
Beseda s Milošem Kratochvílem
Třebechovic. (Třebechovice p. O.: A. Dědourek
1910. 13 s.) Blízkost škol v Hradci Králové způsobila orientaci nakladatelství na školy, učitele a žáky. Syn zakladatele Ladislav Dědourek
dokázal kolem sebe soustředit mnoho mladých a nadaných umělců. V roce 1941 otevřelo
nakladatelství edici Knihovna národních klasiků a začalo vydávat hodnotná díla klasiků české
literatury. Produkce získala ve válečných letech na kvalitě. Nakladatelství předložilo veřejnosti
nový nakladatelský program, který byl velmi hodnotný. Plodná a úspěšná byla léta 1946
a 1947. Svou činnost nakladatelství ukončilo 29. 9. 1950.
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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Městská knihovna Týniště nad Orlicí
(okres Rychnov nad Kněžnou)
Městská knihovna v Týništi nad Orlicí sídlí
od roku 1994 v městské části nazvané příznačně U Dubu, protože odtud je už jen pár
kroků do krásných lesů. Zvolíte-li z knihovny
cestu přírodní oborou Bědovice, dostanete se
procházkou či projížďkou na kole až do Třebechovic pod Orebem.
Zřizovatel a všechny zaměstnankyně
knihovny se snaží pro své čtenáře vytvořit
příjemné prostředí stálým vylepšováním funkčnosti budovy, která původně sloužila dětem
Týnišťská knihovna zve do svých
jako mateřská škola. Dnes zde naleznete
modernizovaných interiérů
v přízemí budovy půjčovnu a čítárnu pro dospělé s koutkem pro nejmenší budoucí čtenáře
a letní čítárnou, půjčovnu pro děti a v prvním
patře víceúčelový výstavní a přednáškový sál.
Městský úřad skoro každý rok věnuje určitou
částku nejen na zlepšení stavu budovy, ale také
se spolupodílí na grantech Ministerstva kultury
ČR.
Za posledních deset let se podařilo ve všech
šesti případech, kdy byla podána žádost
o grant, knihovně uspět a získala tak od Ministerstva kultury více než 459 000 Kč. Za spoluúčasti města ve výši téměř 250 000 Kč tak
knihovna získala internetové stanice s tiskárnami a skenery v „dospělém“ i dětském oddělení, nové, vyšší verze knihovních systémů, servery
a obnovu technického a programového vybavení.
Služby knihovny jsou dostupné občanům města 3 dny v týdnu. Webové stránky knihovny
informují o aktuálních akcích, nových knihách a přístup do online katalogu se stal pro většinu
čtenářů již samozřejmostí. Čtenáři uvítali zasílání informačních sms a e-mailů o rezervovaných knihách a objednaných publikacích.
V nabídce pro dospělé návštěvníky jsou pravidelné regionální pořady nazvané Listování
pod dubem, besedy a přednášky s videoprojekcí a velmi oblíbené vernisáže výstav. Pravidelně se zde střídají se svojí tvorbou výtvarníci, malíři a fotografové. Každý měsíc připravuje
pracovnice dětského oddělení program pro děti z tří mateřských škol.
Svou činnost knihovna propaguje prostřednictvím článků ve Zpravodaji města Týniště
n. Orl., Orlickém týdeníku, Rychnovském deníku a Mladé frontě Dnes, adresným rozesíláním
pozvánek a vylepováním plakátů.
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Městská knihovna v Úpici (okres Trutnov)
Na konci 19. století za vydatného přispění
MUDr. Antonína Čapka byla v Úpici zřízena
městská knihovna. V průběhu let byla několikrát stěhována, naposledy v roce 2002. Nynější
místo je bezbariérové, působí světle a vzdušně.
Všechna oddělení knihovny využívají jeden velký
společný prostor, což rozšiřuje možnost výběru
knih. Maminky mohou vybírat zároveň se svými
dětmi a knihovnicím je jistě společně veseleji.
Knihovna má svá různá zákoutí mezi regály,
která se zejména dětem náramně zamlouvají. Ať
už to jsou samotáři bádající někde v koutě nebo
skupina dětí, která si chce třeba jen povídat.
Nocování v knihovně
Děti jsou do knihovny lákány všemi možnými
způsoby. Prvňáčci se seznamují s knihovnou
při tradičním „Malování pohádky“, kdy hned
na začátku školního roku přijdou do knihovny,
popovídají si o knížkách a zacházení s nimi, poslechnou si nějakou pěknou pohádku a zahrají
si na ilustrátora. Jejich výkresy zdobí knihovnu
až do příštího roku, kdy přijdou další prvňáci.
Pasování na čtenáře je další tradiční akcí pro
ty, kteří už zvládli většinu písmenek. Král Knihomolník děti nejprve vyzkouší a pak pasuje
na řádné čtenáře knihovny. Celý rok každý
měsíc se menší děti scházejí ve čtenářském
klubu nazvaném Dášeňka, podle knihy spisoKreativní dílna pro ženy
vatele K. Čapka. O prázdninách jsou nachystané
soutěže, na jaře děti v knihovně spí tradičně
s H. CH. Andersenem, v zimě se účastní Dne pro
dětskou knihu, který je pojat jako velká výtvarná dílna, na niž přicházejí děti i rodiče. Na děti
z mateřských a základních škol čekají v knihovně besedy o knihách, spisovatelích, lidových
tradicích apod. Rodinu Čapkovu, která v Úpici
bydlela, připomenou dětem nejen besedy a literární vycházky, ale i setkání dětí regionu Jestřebí
hory. Celý den se soutěží, povídá, maluje, hraje
divadlo i cestuje. Skvělá byla putovní výstava
postaviček V. Klimtové, jejíž skřítci nadchli děti
i dospělé, o knihovnicích ani nemluvě.
Z knihovny do úpické noci
V úpické knihovně se nezapomíná ani na dospělé čtenáře. Pořádají se pro ně besedy se
zajímavými lidmi. Knihovnu navštívil zdejší kronikář, autor knih o Úpici, místní pamětník a znalec historie, spisovatelka I. Obermanová či J. Cimický , A. Fetters, velký úspěch měl odborník
na četnictvo M. Dlouhý. Zdejší začínající autoři představili svoji tvorbu při autorských čteních,
již šestým rokem se zde scházejí každý měsíc ženy na kreativní dílně.
A i když jde pokrok a hlavně technika neustále dopředu, ve zdejší knihovně je zatím stále
nejdůležitější osobní přístup a kontakt se čtenářem.
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
(okres Trutnov)
Královédvorská knihovna pořádá velké
množství akcí podobně jako většina knihoven
po celé ČR. Ty jsou zaměřené jak na dětské
čtenářství, tak na práci se seniory. Mezi nejoblíbenější akce knihovny patří např. Pasování prvňáčků na čtenáře, Slavnost klíčování, loutkové
pohádky pro veřejnost, kurzy cizích jazyků pro
děti i dospělé.
Při Týdnu poezie byla celá knihovna vyzdobena básněmi a nechyběla ani soutěžní hra na
básníky. Tuto akci zahájila spisovatelka Petra
Hůlová autorským čtením z knihy UmělohmotBarevné interiéry dvorské knihovny
ný třípokoj. Od roku 2007 pořádá knihovna
Dílny architektury. Žáci si při nich prohlubují
znalosti o architektuře a jejím vývoji. Po přednášce na ně čeká praktická část: děti z papíru, lepidla a plastu vyrábějí obytné i užitkové
budovy.
Další krásnou akcí byla Svatojánská noc
ve znamení hororu, noc plná strašidel a duchů.
Celá noc se nesla v duchu hororové knížky
Zuby nehty. Přijely i spisovatelky Ivona Březinová a Zuzana Frantová, které se na sbírce
hororových příběhů podílely. Velkým impulsem
pro pracovníky Městské knihovny Slavoj bylo
2. místo v celostátní soutěži Kamarádka
knihovna, kterou vyhlašuje každý druhý rok
SKIP ve spolupráci s firmou 3M Česko.
Od 3. března 2005 mohou čtenáři Městské
knihovny Slavoj využívat kromě klasických služeb knihovny i Literární čajovnu. Není určena
pouze pro registrované čtenáře, ale je k dispozici každému, kdo rád ochutná kvalitní čaj
v příjemném prostředí. Čajovna je obklopena
knihami z oblasti magična, léčitelství a alternativních věd. V roce 2009 byla slavnostně uvedena na svět kniha nazvaná Slavojská kuchařka
s pohádkovou příchutí aneb Minikuchařka
Venkovní nabídka posezení nad čajem a knihou královédvorských čtenářů. Jedná se o pohádkový příběh Slavoje a Slávečky, kteří se úžasně
vyznají v gastronomickém umění a při všech těch receptech, vaření a ochutnávání se do sebe
zamilují. Kniha v sobě ukrývá také recept na nekynuté svatební koláčky.
K propagaci knihovny je využito hry pro nohy, mozek a GPS, tzv. geocaching. Knihovnická
„keška“ je zpřístupněna od roku 2010 v provozní době knihovny.
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Městská knihovna Jaroměř (okres Náchod)
Knihovna je umístěna v příjemném prostředí
parku ve vile renovované pro potřeby knihovny.
Fond knihovny tvoří 105 000 svazků, které
jsou z velké části ve volném výběru. Knihovna
používá od roku 2006 knihovní systém Clavius
a je plně automatizovaná ve všech svých odděleních. Pobočky začaly používat systém Clavius
v roce 2009. Bezbariérový přístup je v hlavní
budově a v pobočce Zavadilka, která prošla
rekonstrukcí v roce 2007. Knihovna vykazuje
také ediční činnost a v letech 2005-2010 se
podílela na vydání dvanácti publikací. Mezi
tradiční a nejvýznamnější akce patří každoBudova jaroměřské knihovny
roční literární soutěž pro žáky základních škol
a Knihohrátky pořádané dvakrát týdně pro
školní družiny. Od roku 2008 přispívá knihovna
do Souborného katalogu ČR.
Pobočka v Josefově rozšířila v roce 2005
volný výběr a změnila uspořádání fondu, což
bylo přínosem především pro dětské oddělení,
které získalo více prostoru. Knihovnice navázala v roce 2010 spolupráci s klubem Smajlík.
Klub napomáhá začleňování osob v nepříznivé
sociální situaci do většinové společnosti, k udržení jejich kulturních tradic a zdravého životního stylu. Knihovna pořádá pro děti v klubu jedSvětlý interiér v oddělení pro dospělé
nou měsíčně besedy – cyklus nazvaný „Kniha
nekouše (protože nemá zuby, to se ví)“.
V Městské knihovně v Jaroměři probíhají
besedy a výstavy. Mezi nejúspěšnější patřily
besedy se spisovatelkami Marií Kubátovou,
Marcellou Marboe a panem Rudolfem Desenským a výstava Jindřicha Poláka Konec
2. světové války v Jaroměři a Josefově. V roce
2010 Městská knihovna Jaroměř spolupořádala vzpomínkové akce u příležitosti nedožitých
80. narozenin josefovského rodáka Miroslava
Ivanova.
Knihovna plní také funkci střediskové
knihovny pro 14 obecních knihoven. Jsou jimi
Klub Smajlík
Dolany, Doubravice, Heřmanice, Hustířany, Jasenná, Nový Ples, Rasošky, Rožnov, Rychnovek,
Šestajovice, Velichovky, Velká Jesenice, Veselice, Vlkov. Vytváří pro ně výměnný fond a podílí
se na regionálních funkcích.
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Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně (okres Jičín)
Knihovna věnuje velkou pozornost nejen
základním knihovnickým službám, ale také
kulturně-výchovné práci, a to zejména s dětmi.
Pravidelně na začátku roku probíhá pasování
prvňáčků na čtenáře, které je spojeno s předáním jejich prvního školního vysvědčení.
Následují Noc s Andersenem, vypravěčské přehlídky, besedy a soutěže. Příjemné bývá setkání
dětí se spisovateli, kterých se v Jičíně vystřídala
celá řádka (např. Iva Procházková, Jan Sobotka,
Ivona Březinová, Petra Braunová a další). Každoročně, v rámci festivalu Jičín město pohádky,
probíhala Knihovnická dílna a prodejní
knižní výstava Svět knihy dětem – rosteme
s knihou.
Celý rok 2006 se nesl ve znamení oslav velkého českého pohádkáře Václava Čtvrtka.
95. výročí narození (4. 4. 1911) a 30. výročí
úmrtí (6. 11. 1976) bylo příležitostí přiblížit
životní osudy a rozsáhlou tvorbu dětem i širší
dospělé veřejnosti. Velmi úspěšné byly související soutěže, literární i výtvarná. Text písničky
Václava France O tý ševcovský vojně, zhudebněný Martinem Otrubou, postupně pronikl
mezi známé písničky v Jičíně a okolí. Pro děti základních i mateřských škol bylo připraveno
mnoho literárních besed s názvem Kouzelný mlýnek aneb Kterak Vašek Cafourek k pohádkám přišel. Vyvrcholením oslav se stalo 12. září, kdy byla knihovna přejmenována a nese
spisovatelovo jméno. Oslav se zúčastnila dcera autora se synem a vnukem, součástí slavnostního odpoledne bylo otevření drobné expozice o životě a díle autora, který tak významným
způsobem proslavil Jičín. Knihovna získala i nové logo. V závěru roku bylo pokřtěno druhé
vydání publikace Evy Bílkové Okolo Řáholce, věnované Jičínu, V. Čtvrtkovi a jeho dílu.
Knihovna se podílela i na natáčení filmu o „svém“ spisovateli. V roce 2009 vznikl film
Strejda Čtvrtek. Zároveň se uskutečnila během Knihovnické dílny a festivalu Jičín město
pohádky jeho předpremiéra za účasti dcery Václava Čtvrtka.
Ediční činnost je také součástí práce knihovny. Tak vznikla ediční řada Jičínsko, ve které
vyšlo již šest svazků. Největší úspěch měla Samotářská dcera Boženy Němcové Theodora
autora Vladimíra Úlehly. Novinkou bylo vydání zvukové knihy (CD) František, kterou autor
Václav Franc sám namluvil.

V přízemí knihovny je umístěna Galerie
radosti, ve které vystavují svá díla umělci především z Jičína a okolí.
Pro automatizaci knihovnických procesů
byla důležitá pomoc dotačního programu
Ministerstva kultury ČR VISK 3, za kterou se
během několika let podařilo vybudovat plně
automatizovanou knihovnu (evidence uživatelů, zpracování knihovního fondu, vytváření
nových databází, výpůjční protokol, tvorba
a předávání záznamů pro Souborný katalog
ČR). Webové stránky, které vytváří pracovnice
knihovny, informují o dění a nabídce knihovny a poskytují řadu služeb, zejména online
katalog. V roce 2007 knihovna získala Cenu
veřejnosti v soutěži Biblioweb. Knihovna
podporuje informační gramotnost veřejnosti
a pravidelně pořádá kurzy práce s počítačem,
o které je zejména ze strany seniorů a zdravotně postižených stále velký zájem.
Nevidomým je k dispozici zvuková knihovna, která doplňuje svůj fond díky dotacím
z programu Knihovna 21. století. Spolupracuje
s místní Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých.
Knihovna sídlí od roku 1924 v krásné budově projektované architektem Čeňkem Musilem.
Budovu i okolí je třeba stále upravovat a přizpůsobovat současným potřebám. Nový vzhled
získal vestibul instalací vitrín pro propagaci akcí a aktivit knihovny. Proměnu zaznamenal
i vstup do hudebního oddělení a půjčovny pro dospělé výměnou 80 let starých dveří. Opraven byl vlhký suterén budovy a rozšířeno sociální zařízení. Během roku 2009 byl vybudován
a zpřístupněn bezbariérový vchod a u něho bylo zřízeno vyhrazené stání pro invalidy.
Následně v roce 2010 byla dokončena Zahrada poznání u knihovny. Rekonstrukce byla
realizována v rámci česko-polského projektu Brána do pohádky a má hodnotu přibližně dvou
milionů korun. Knihovna tak díky grantu EU získala nový pěkný prostor pro pořádání akcí
pro školy i veřejnost. Sochy pěti jičínských osobností zde připomínají odkaz Irmy Geisslové,
Albrechta z Valdštejna, Čeňka Musila, Radka Pilaře a samozřejmě Václava Čtvrtka.

Při knihovně pracuje již více než dvacet let LiS – literární spolek. V letech 2007 a 2010
uspořádal mezinárodní setkání literárních spolků a klubů Jičínské poetické jaro. Vydává
drobné tiskoviny Kobra a Čaj, pořádá autorská čtení, pravidelně se účastní Dnů poezie. K výročí svého vzniku vydal publikaci 20 let Literárního spolku v Jičíně 1990-2010.
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Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou
(okres Rychnov nad Kněžnou)
Od roku 2005 je Městská knihovna součástí společnosti Kultura Rychnov nad Kněžnou. Knihovna sídlí v budově Společenského
centra, kde se kromě ní nachází i základní umělecká škola. Umístění knihovny je pro veřejnost
optimální, v centru města a v bezprostřední
blízkosti škol.

Pohled do oddělení pro dospělé

Oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení
pro děti se nacházejí v přízemí budovy. K dispozici je volný výběr beletrie a naučné literatury,
příruční knihovna a fond o regionu Rychnovska. V suterénu se nacházejí dva větší sklady
literatury pro dospělé, veškerá dětská literatura
je ve volném výběru.
Čítárna je v 1. poschodí a její hlavní nabídkou je příruční knihovna a bohatý výběr časopisů a denního tisku k prezenčnímu půjčování.
K dispozici je zde i kompletní Sbírka zákonů
a materiály vztahující se k EU. V čítárně jsou
místa s internetem a kopírka.

Čítárna a studovna

K chodu knihovny neodmyslitelně patří
i kulturní a vzdělávací akce. Akce pro děti
a mládež vymýšlí, připravuje a aktivně se jich
účastní pracovnice dětského oddělení, která
dokáže díky nadšení a výborným nápadům
vykouzlit jakékoliv pohádkové prostředí.
Knihovna nezapomíná ani na dospělé návštěvníky, pro které tu je Literární kavárna,
která vznikla v roce 1997. Jedná se o literární
pořad, který si získal své pravidelné posluchače.
Ze zajímavých hostů „kavárny“ můžeme jmenovat např. Jaroslava Hutku, Tomáše Mazala,
Michala Viewegha, Ivanu Hutařovou, Zdeňka
Zapletala, Jaroslavu Moserovou a další.

Oddělení pro děti
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Městská knihovna Náchod (okres Náchod)
V roce 2004 byla dokončena celková rekonstrukce domu Cyrila Bartoně-Dobenína na Kamenici č. 105, kde knihovna sídlí od roku 1954.
Byla odstartována nová etapa života knihovny.
Knihovny přívětivějšího vzhledu, moderního
uspořádání, nových aktivit pro všechny věkové i
sociální skupiny obyvatel Náchoda a okolí.
Největší rozkvět zaznamenalo dětské oddělení, které nyní zaujímá téměř celé první
patro knihovny. Významně vzrostl počet dětských čtenářů. Od roku 2005 jsou prvňáčci
náchodských škol pasováni rytířem Hronem na
čtenáře. Už více než 1300 dětí si odneslo spolu
Společné čtení v půjčovně pro dospělé
s pasovacím glejtem a speciálním odznakem
i vědomí, že „kdo chce vědět, co je v knihách,
musí je číst“ a že „knížka je kamarád, o kterého ale musíme také pečovat a chránit ho jako
rytíři“. Na pasování navazuje ve druhé třídě
pořad Klíčování, kde se děti učí poznávat krásu
a rozmanitost českého jazyka.
Na besedy do knihovny přijde každá třída
náchodských ZŠ alespoň jednou ročně. Výjimkou je knihovnická třída. Chce to zapálenou
učitelku a knihovnici a třída natěšených dětí
stráví v knihovně každý měsíc celé dopoledne.
Žáci z první knihovnické třídy otevírali nové dětČtenářský kroužek oblékl trička své knihovny
ské oddělení a vítali v něm i prezidenta Václava
Klause. V roce 2011 jsou knihovnické třídy už
dvě. Program dopolední je různý, hlavním cílem je zábavnou formou rozšířit dětem obzory
a vštípit jim lásku ke knihám. Jedno z těchto dětí, Hanka Plachtová, se stala rytířkou krásného slova a z většiny ostatních se stali opravdu dobří čtenáři. Náchodské děti besedovaly několikrát se spisovatelkou Petrou Braunovou, která se stala v roce 2007 nejčtenější autorkou knih
pro děti v této knihovně a pokřtila zde postupně knihy Ztraceni v čase a Princové nemyjou záchody. V roce 2007 se i se svými dcerami zúčastnila Noci s Andersenem. Dále děti besedovaly
s dvojnásobnou držitelkou ceny Magnesia litera Ivou Procházkovou, se spisovatelkou Danielou
Krolupperovou, spisovatelkou a ilustrátorkou Andreou Popprovou a oblíbený autor knížek
pro děti, básník a scenárista Miloš Kratochvíl se stal patronem dětského oddělení náchodské
knihovny. Děti se svým spisovatelem už zkoušely veršovat, nyní s knihovnou připravuje literární
soutěž. Knihovna pořádala i v minulých letech velké dlouhodobé soutěže: Písmenkovačka,
Čteme a soutěžíme, Knihoplutí, Poznej pověsti svého kraje, Jakou barvu má svět. Nejúspěšnější byla soutěž k výročí K. Čapka Dopiš pohádku o Alíkovi s účastí 130 dětí i dospělých.
Do roku 2010 pracoval při knihovně čtenářský kroužek. Jeho hlavní náplní v posledních šesti letech bylo maňáskové divadlo. Od zpracování textu přes ušití maňásků po návrh
a namalování kulis si všechno dělaly členky samy. Nejen náchodským dětem zahrály Pohádky
do postýlky, Pohádku o čertovi, Ošklivé káčátko, Princeznu na hrášku, Kocourka Modroočka
a bajku Slon a mravenec. Dvakrát v knihovně vystoupili í herci ze souboru Listování. Knihovna
se zapojila do projektu MŠ Knížka pro prvňáčka – už jsem čtenář. V oddělení pro děti probíhají
od roku 2009 výstavy Z dílny našich mladých čtenářů. Jednotlivci, sourozenecké týmy
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nebo celé třídy už tak představili svoje obrázky,
šperky a plastiky. Knihovna pořádá výtvarné
dílny pro děti i pro dospělé. Oblíbené jsou dílny
korálkové, drátovací, papírové, vánoční… Od
roku 2009 se dílny pořádají v nové klubovně
dětského oddělení.
V knihovně děti nespí jen o již tradiční Noci
s Andersenem, konala se již Noc s Astrid Lindgrenovou, Detektivní noc, Hororová noc
a Dobrodružná noc (poslední tři se členy literární skupiny Hlava nehlava), dále předvánoční
noc se čtenářským kroužkem a zatím poslední
Za pohádkami do knihovny na celé dopoledne byla Čarodějnická noc knihovnických tříd.
Knihovna pořádá akce k Týdnu poezie,
nejúspěšnější byl večer poezie a povídání s básníkem, spisovatelem a hercem Miloněm Čepelkou. Na autorském večeru se křtila sbírka poezie Martina Černera Nelehký úděl hodinek.
Hezký byl i večer poezie s místními básníky-knihovníky Lenkou Jiránkovou a Milošem Hromádkou. Každoročně se knihovna také zapojuje do akce Poezie v prostoru. Čtenáři se tak mohou
potěšit básničkami rozesetými po celém oddělení pro dospělé.
Výstavy amatérských i profesionálních umělců se konají také v hale knihovny a ve studovně. V roce 2006 knihovna uspořádala velice zajímavou výstavu Oldřich Hlavsa – knižní grafika.
K této výstavě byl vydán i sborník. Zajímavé jsou fotografické výstavy, například „Světové
skautské jamboree v Anglii“, „Poprvé v Africe“ – fotografie Jana Votavy, „Bratři Čapkové
ve fotografii“, „Etiopie křesťanská a jiná“, „Fotografie Radoše Notka“, „Aspik“ – fotografie
Marka Štima. Oblíbené jsou výstavy výtvarného spolku SANA a výstavy ZŠ Plhov. Ve všech
prostorách knihovny včetně letní čítárny se konala výstava prací mladého výtvarníka Jana
Eipela. Objevná byla výstava „Zaniklý svět“ – fotografie původních českých Romů a Sintů.
Návštěvníci knihovny mohli zhlédnout i výstavu unikátních plakátů předního grafického studia
Bongout z Berlína.
K nejúspěšnějším besedám patřil večer s olympioničkou Vendulou Frintovou. Knihovna
praskala ve švech při pořadu Generace mezi sebou – podvečer s Jiřinou Šiklovou. Čtenáři se
s nadšením setkali s Kamilou Moučkovou v pořadu připraveném k vydání její životopisné knihy
Nejsem žádná lvice, kterou s ní napsala Petra Braunová. V knihovně jsou pravidelně představovány regionální publikace. Oblíbené jsou cestovatelské besedy s promítáním – například
Kamčatka, Mongolsko, Barma.
Knihovna se zúčastnila pilotního běhu projektu Senioři komunikují, pořádaného v roce
2006 Nadačním fondem Livie a Václava Klausových. Výsledkem byli nejen internetově gramotní senioři, ale i nový počítač pro náchodskou knihovnu. V roce 2009 knihovna zahájila rozvoz
knih starším a nemocným čtenářům. Tenkrát to byly knihy pro pět čtenářů, nyní se počet
rozrostl na pětadvacet spokojených uživatelů této nové bezplatné služby. Navrátila k četbě ty,
pro něž bylo již fyzicky vyčerpávající do knihovny dojít osobně, ale knížky jim k životu chyběly.
V září roku 2010 byl v knihovně zahájen 1. semestr Náchodské univerzity volného času.
Setkal se s velkým ohlasem, na 120 účastníků muselo být rozděleno do dvou skupin. Přednášky probíhají většinou v sálku studovny. K nejzajímavějším přednáškám prvního roku Univerzity
patřila přednáška socioložky Jiřiny Šiklové, ekonoma Tomáše Sedláčka, lékařky a balneoložky
Dobroslavy Jandové, politologa Petra Justa, jaderné fyzičky Dany Drábové, architekta Petra
Vorlíka, ale i přednášky místních odborníků.
Knihovna se snaží rozšiřovat spektrum služeb a vycházet vstříc stávajícím i potenciálním
čtenářům. V knihovně funguje wi-fi, čtenáři si zde mohou půjčit dioptrické brýle, odnést
si knihy v půjčené tašce. Knihovna je místem získávání informací a kvalitní četby i místem
setkávání a příjemného odpočinku.
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Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 
(okres Trutnov)
Městská knihovna s regionálními funkcemi
v Trutnově je od roku 1995 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím základním
posláním je individuální práce se čtenářem prostřednictvím informačního a knihovního fondu
včetně internetu, budování fondu krásné a odborné literatury, periodik a informačních materiálů a pramenů. Pro 59 základních knihoven
okresu je metodickým střediskem jako knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí. Patří
k nim i knihovny školní, muzejní a archivní.
Knihovna na Krakonošově náměstí má tři
Internet pro seniory
výpůjční místa – oddělení pro dospělé čtenáře,
oddělení studovny a čítárny a oddělení pro děti.
Knihovna má čtyři pobočky - Horní Staré Město, Poříčí, Studenec a Adamov.
Fond knihovny tvoří knihy, brožury, mapy,
informační materiály, zvukové knihy a periodika. Oddělení zpracování knihovního fondu
nakupuje a zpracovává knihy i pro všechny
pobočky a centrální výměnný fond pro obecní
knihovny celého okresu.
V roce 2007 byl získán grant na přechod
knihovnického systému Clavius na SQL verzi.
Byla online připojena pobočka v Horním Starém Městě. Dále se knihovna připravovala na
Postav si svůj Trutnov
nasazení knihovnického systému Clavius REKS,
který je určen neprofesionálním knihovnám
okresu.
V roce 2008 získala knihovna finanční prostředky z grantu na připojení přes webové
rozhraní pro jedenáct základních neprofesionálních knihoven. Ve všech byl během tohoto
roku zpracován knihovní fond a postupně byl
v těchto knihovnách spuštěn i výpůjční protokol. Protože knihovna v tomto roce mohla
vyměnit zastaralé počítače za nové, byla připojena pobočka v Poříčí a čtenáři tak mohou po
zaplacení registračního poplatku navštěvovat
Jen ho nechte, ať se bojí
s jedním průkazem všechna oddělení i pobočky.
V roce 2009 se díky získanému grantu pokračovalo v automatizaci neprofesionálních knihoven. V současné době je automatizováno
38 základních knihoven. V první polovině roku byly rozšířeny prostory oddělení pro děti. Malí
návštěvníci tak mají k dispozici vlastní oddělené stanice s internetem.
Knihovna pořádá řadu kulturních a vzdělávacích akcí - např. Děsivé dějiny Trutnova, Rostu
s knihou, Čtení do ouška, Počítačová myš nekouše, Nocování s rytířem Trutem, Internet pro
seniory, Knihovnická maturita pro děti z MŠ, Knižní toulky do historie Trutnova, Klub chytrých
hlaviček, Týden knihoven – počítač pro seniory, Velké říjnové společné čtení, Nocování s drakem, Postav si svůj Trutnov, Předvánoční zvonečkové posezení a mnoho dalších.
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Mezi pravidelné akce patří posezení s nejstaršími návštěvníky knihovny. První setkání
vzniklo zcela náhodně z nápadu odměnit seniory za jejich věrné návštěvy knihovny. Posezení
bylo velmi pěkné a svým způsobem obohatilo
nejen pozvané seniory, ale i knihovnice.
Rozhodli jsme se proto na něj navázat
a pokračovat v něm pravidelnými schůzkami,
které byly vždy zaměřené na spisovatele, oslavy
svátků, kulturní a společenské události našeho
města. Nabídky strávit příjemné dopoledne využívají vždy všichni pozvaní (naši čtenáři starší
Setkání s nejstaršími čtenáři
80 let). S nimi prožíváme chvíle, kdy si vzájemně
rozšiřujeme své obzory, společně si povídáme
i zazpíváme za doprovodu kytary. Radost
a spokojenost zúčastněných je pro nás signálem, že tato práce má smysl a že v ní budeme
rádi pokračovat.
V roce 2009 vznikl na dětském oddělení
Klub medvídků. Klubová setkávání „medvídků“
byla pro malé i nejmenší. Nejvíce vzpomínek
zůstalo na volbu Miss medvědice, dramatizaci
pohádky Mášenka a tři medvědi a dětmi nejvíce oblíbenou oslavu 80. narozenin Medvídka
Pú s opravdovým dortem ve tvaru jeho hlavy.
Po dvouleté činnosti Klubu medvídků už bylo
Předvánoční zvonečkové tvoření v knihovně
jasné, že nastal čas posunout se dál a věnovat
se náročnější tematice a zapojit i starší děti.
Úkol to nebyl snadný. V Trutnově je kulturní
zařízení s pořady určenými i dětem, základní
umělecká škola, dům dětí a mládeže a pět základních škol se zájmovými kroužky.
Byl založen Klub chytrých hlaviček, který
sdružuje děti do dvanácti let. Při výběru témat
pro pravidelná setkání nakonec zvítězilo Cestování v čase.
Projekt má několik částí, první z nich nese
název Starověké civilizace. Největší oblibě se
těšila setkání věnovaná Egypťanům, Řekům
Klub chytrých hlaviček
a Římanům. Děti se ale seznámily i s Čínou, Indií
a Persií. Nejdůležitější bylo, aby Klub chytrých
hlaviček nepřipomínal školní vyučování. Děti se seznamovaly s knihami o starověkých civilizacích a dozvídaly se, kdo vynalezl písmo, kde byl vynalezen papír apod.
Druhá část s názvem Děti jako já byla věnovaná dětem z nejrůznějších míst naší planety.
Touto částí se dění přeneslo do současnosti, k životu dětí z cizích zemí nejen průmyslově
vyspělých, ale i rozvojových.
Třetí část s názvem Trutnov – legenda draka obsahovala i dračí nocování se stezkou odvahy. Děti si vyrobily draky a dračí záložky.
Čtvrtá část byla věnována 750. výročí založení města Trutnova a byla spojená s vyprávěním
o založení města, pohádkovou nocí s rytířem Trutem a výrobou maket měst v budoucnosti.
V páté části Zapomenutá řemesla se účastníci vrátili v čase do dob perníkářů, tovaryšů,
valchařů, kolovrátkářů, tkalců a jiných dnes již pozapomenutých řemesel.
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Školní knihovna při ZŠ Komenského v Trutnově (okres Trutnov)
Školní knihovna oslavila desáté jubileum své existence činorodou prací. Jedná se o ojedinělou instituci v rámci
kraje, která jako jedna z mála školních knihoven vyhovuje
moderním parametrům kladeným na knihovnu v 21. století
(vybavení počítačovou a audiovizuální technikou, metodická
spolupráce s Městskou knihovnou v Trutnově). Dlouhodobý
přínos školní knihovny a neutuchající zájem o ni představují
vysoká čísla návštěvnosti i výpůjček.
Ročně uspokojí požadavky 6 tisíc návštěvníků, vykazuje
fond čítající více než 3 tisíce knih, periodik a dalších dokumentů. Je členem Klubu dětských knihoven.
Školní knihovna se připojuje k celostátním akcím,
např. Březen měsíc čtenářů. Při této akci četly děti ze svých
oblíbených knih. Vrcholem Vábení jara, jak
byl den věnovaný rozvoji čtenářských dovedností dětí pojmenován, se stalo autorské čtení.
Na něm předčítali a na hudební nástroje hráli
žáci, absolventi a učitelé školy.
Každoroční je také účast v celostátní akci
Noc s Andersenem, ale přišli s uspořádáním
Andersena svého a po svém: v termínu posunutém (7. dubna) a s vlastním programem.
Účastníci věděli, že je ráno nečeká poklidné
sobotní dopoledne, ale byli hozeni do běžného
kolotoče školního dne. A proč se tak v noci
unavili? Nejdříve skupinky vymýšlely scénář pro
komiks superhrdiny. Skupinka si vybrala toho
svého nej-hrdinu (nebyl ani jeden Batman ani
Spiderman...). Po nakreslení plánu se šlo na
plac fotit. Nedílnou součástí každého komiksu
byla účast trutnovského dráčka. Ten nechyběl
na žádném záběru, čímž se elegantně a zcela
nezáměrně Školní knihovna přihlásila k Roku
trutnovského draka 2009.
Nejvýpravnější Pasování se konalo jako již
tradičně v Síni Bohuslava Martinů v Trutnově.
Tématem slavnostního obřadu byl návrat do
knihovny, která ožívá i v noci. Takže mezi přítomné děti, dospělé, známé a přátele zavítaly
pohádkové postavičky v opravdu pěkném programu plném soutěží, her a překvapení. Čestným hostem se stal kmotr Pasování, ředitel Společenského centra Uffo v Trutnově a pořadatelé festivalu Jazzinec.
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Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého
Hradec Králové (okres Hradec Králové)

Lékařská knihovna Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Knihovna byla původně koncipována jako
soukromá příruční bibliotéka biskupa T. M.
Trautmannsdorf Weinsberga, který byl velkým
milovníkem knih a vzdělávání. Po svém jmenování olomouckým arcibiskupem věnoval svoji soukromou knihovnu i s barokním mobiliářem Královéhradeckému biskupství. Tím byl dál podnět
ke vzniku Biskupské knihovny, která od svého
založení v roce 1812 slouží odborné veřejnosti.
V roce 2002 byla knihovna rozšířena
o pracoviště s výpůjční službou a studovnou pro širokou veřejnost s možností vyhledávání v katalogu a připojení se k internetu. Od
roku 2007 je evidována Ministerstvem kultury jako veřejná knihovna. Jedná se o specializovanou knihovnu, která shromažďuje především odbornou literaturu z oblasti teologie, filozofie
a dějin. K dispozici jsou zde také materiály, které se zabývají uměním, právem a jinými vědními
obory. Katalog knihovny je zpracováván v integrovaném knihovnickém systému KP-WIN SQL
a v současné době je zde zpracováno přibližně 20 000 knihovních jednotek. Výpůjčka se provádí podle dokumentů jak prezenční, tak absenční formou.
Zaměstnanci knihovny mají na starosti tři pracoviště. Mimo knihovnu pro veřejnost v prostorách Nového Adalbertina spravují také historickou Trautmannsdorfovu knihovnu, která je uzavřeným knihovním fondem s cca 3 500 starými tisky, které daroval její zakladatel. Je evidována
jako kulturní památka na Ministerstvu kultury ČR. Pro rukopisy, incunabule a tisky do počátku
19. století, které nepocházejí z odkazu biskupa Trautmannsdorfa, má knihovna klimatizovaný
archiv starých tisků.

Lékařská knihovna Lékařské fakulty (LF)
Univerzity Karlovy v Hradci Králové (UK v HK)
je pracovištěm Lékařské fakulty UK v HK pro
poskytování knihovnických a informačních služeb. Knihovna sídlí v historickém centru Hradce
Králové v budově Na Hradě. Budova byla původně církevní seminář a lékařská knihovna v ní
sídlí od roku 1950. Po rozsáhlé rekonstrukci
byla budova znovu slavnostně otevřena
v říjnu roku 2007. Návštěvník zde mimo lékařskou knihovnu najde i Galerii Na Hradě a Ústav
jazyků.
Ústav jazyků zabezpečuje odbornou jazykovou přípravu českých i zahraničních studentů
všech forem studia na LF UK HK. Součástí knihovny je i studovna ve výukovém centru
ve fakultní nemocnici. Výukové centrum bylo otevřeno v roce 2005 a jsou v něm posluchárny, seminární a přednáškové místnosti, počítačová učebna a prezenční studovna studijní
literatury a aktuálního ročníku zahraničních a českých tištěných periodik. Výukové centrum je
zařízení LF UK HK a pod správou knihovny je pouze prezenční studovna.
Lékařská knihovna používá knihovní systém Aleph a ve fondu má přes 330 tisíc knihovních jednotek. Uživateli knihovny jsou především lékaři, studenti a zaměstnanci LF a fakultní
nemocnice. Knihovnu ale mohou využívat i všichni studenti jiných škol a ostatní zájemci z řad
veřejnosti. Kromě celého spektra knihovnických a informačních služeb nabízí knihovna velké
množství informačních zdrojů a jako specializovanou službu vykonává sběr, evidenci a zpracování publikační činnosti pracovníků lékařské fakulty a fakultní nemocnice.

(okres Hradec Králové)

Univerzitní knihovna Univerzity Hradec Králové
(okres Hradec Králové)

Knihovna Muzea východních Čech Hradec Králové (okres
Hradec Králové)
Společenskovědní knihovna je přístupná všem uživatelům bez omezení a poskytuje
zejména prezenční výpůjční, rešeršní a reprografické služby, MVS, přispívá do Souborného
katalogu ČR. Celý fond 50 000 knihovních jednotek je zpracován v programu Clavius. Fond
obsahuje významná východočeská periodika, která byla v rámci projektu Kramerius digitalizována. Specializovaný fond je zaměřen na shromažďování dokladů literární tvorby z území
severovýchodních Čech.
Bohatý fond starých tisků je uložen v novém moderním depozitáři. Nejstarší knihou
ve sbírce je vídeňský prvotisk autora Johannesa Nidera z roku 1470, nejstarším českým prvotiskem je Pražská bible z roku 1488 a nejstarším dochovaným královéhradeckým tiskem je
dvousvazková Hypomnema z roku 1617.
Knihovna přírodovědeckého oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové
v současnosti eviduje 20 tisíc knihovních jednotek, z toho 6 tisíc monografií a 768 titulů
periodik se zaměřením na přírodní vědy. Nákup monografií tematicky odpovídá výstavnímu
programu, v současnosti byl doplněn v souvislosti s připravovanou výstavou „Cizinci a vetřelci“ o cizích, zavlečených a invazívních organismech v ČR. Ve fondu jsou zastoupeny i práce
odborných pracovníků muzea. Důležitým zdrojem akvizice je výměna publikací s cca 100 institucemi v ČR a se 100 v zahraničí. Činnost knihovny, zejména v oblasti získávání nové
literatury, byla v posledních letech omezena finančními obtížemi.
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Univerzitní knihovna Univerzity Hradec
Králové je informačním pracovištěm Univerzity
Hradec Králové (UHK), má cca 300 tisíc svazků
a v současnosti je v ní nově implementován knihovní systém Advanced Rapid Library.
Zaměření knihovního fondu Univerzitní
knihovny má univerzální charakter, který pokrývá veškeré obory lidského poznání se zvláštním
zaměřením na oblast pedagogiky a didaktiky,
informatiky, marketingu a managementu. Čtenářem Univerzitní knihovny UHK se může stát
každý, knihovna je veřejně přístupná.
Hlavními uživateli Univerzitní knihovny jsou především studenti bakalářských a magisterských oborů UHK. Specifickou skupinou uživatelů jsou akademičtí pracovníci a pedagogové
pracující na UHK. Vzhledem k jejich vědecké a publikační činnosti je knihovní fond obohacen
o odbornou zahraniční literaturu, která je financována z různých grantů a projektů. Zároveň mají i mnohé výhody oproti studentům a dalším uživatelům knihovny.
Knihovna je výjimečná budováním archivního fondu učebnic všeobecně vzdělávacích
předmětů vyučovaných na základních a středních školách. Nejstarší učebnice ve fondu je
z roku 1766. Chloubou knihovny je databáze recenzí a ohlasů na dětskou literaturu,
která byla vytvořena v rámci úspěšně realizovaného projektu “Zpřístupnění sekundárních
dokumentů dětské literatury vyučujícím a studentům UHK“.
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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Knihovna města Hradce Králové (okres Hradec Králové)
Městská knihovna v Hradci Králové má dlouholetou
tradici, pro veřejnost byla otevřena před 115 lety. Navázala na bohaté královéhradecké kulturní podhoubí, jejími
předchůdci byly spolkové čítárny i knihovny. Jak rostlo
město, rostla i jeho knihovna. V současné době je technologicky vyspělou a moderní informační a vzdělávací institucí. Poskytuje výpůjční a informační služby, prostor pro
studium, příležitost ke vzdělávání a zajišťuje přístup k nejrozmanitějším informačním zdrojům, volně přístupným
na internetu i k licencovaným databázím. Své služby nabízí
nejen v ústřední budově v Tomkově ulici, ale i na pobočkách a ve specializovaných odděleních (hudební knihovna,
zvuková knihovna pro nevidomé a informační středisko).
Síť poboček vznikla již v roce 1942 při vytvoření Velkého Hradce Králové a upravuje se v souvislosti s územníHistorický interiér v hlavní budově mi reorganizacemi. V současné době provozuje Knihovna
města Hradce Králové celkem 13 poboček. Všechny
větší mají celotýdenní provoz a jsou plně automatizované. Sedm z nich (Kukleny, Malšovice, Labská, Moravské Předměstí-A, Moravské Předměstí-B, Nový Hradec
Králové, Slezské Předměstí) má samostatná oddělení pro
dospělé a pro děti a mládež; jedna pobočka je otevřena
pouze pro dospělé čtenáře (Pražské Předměstí), jedna samostatná pobočka funguje pro děti a mládež do patnácti
let (Eliščino nábřeží). V okrajových částech města zajišťuje
další 4 výpůjční místa s omezenou výpůjční dobou, která
jsou otevřena zpravidla jeden až dva dny v týdnu (Plotiště,
Plačice, Březhrad, Piletice).
Uživatelé mají na všech pobočkách bezplatný přístup
k internetu. Kromě jednoho výpůjčního místa (Piletice)
jsou všechna oddělení výpůjčních služeb plně automatizována. Na žádost uživatelů knihovny byla v roce 2010 zavedena tzv. jednotná průkazka. Pro uživatele tato novinka
Herna na pobočce
představuje velký komfort, protože s jediným čtenářským
Nový Hradec Králové
průkazem mohou nyní využívat všechny služby ve všech
odděleních a pobočkách knihovny. Ke zkvalitnění služeb patří i rozšíření otevírací doby půjčoven, možnost elektronické komunikace mezi čtenáři a výpůjčními službami, předběžné
upozornění čtenáře na končící výpůjční lhůtu.
Informační služby byly v posledních šesti letech rozšířeny o další vlastní databázi – výročí regionálních osobností a událostí, přístupnou online na našich internetových stránkách.
Informační aparát obohatily také databáze Evropská unie z Infobanky ČTK. Velké popularitě
se těší i plnotextová databáze Anopress či právnická databáze ASPI, přístupné v informačním středisku. Hudební knihovna umožňuje registrovaným uživatelům vzdálený přístup do
databází Naxos Music Library a Grove Music Library, o něž je mezi uživateli stále větší zájem.
Službu pro nevidomé a handicapované občany poskytuje již dvacet let zvuková knihovna,
která je zároveň jednou z největších poboček Knihovny a tiskárny K. E. Macana v Praze.
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Publikační činnost knihovny byla poměrně rozsáhlá. Vycházely kulturní kalendáře,
drobnější informační tisky a seznamy k pořadům pro veřejnost, výběrové bibliografie věnované hradeckým osobnostem. V roce 2008
knihovna vydala publikaci Hradecký stříbrný
vítr, která mapuje životní osudy významných
královéhradeckých studentů – Karla Čapka, Jiřího Červeného, Emila Vachka, Rudolfa Medka
a dalších.
Knihovna je tradičním pořadatelem kulturních akcí pro dospělé i dětské návštěvníky.
Studovna v ústřední budově
Kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost byly
věnovány především podpoře a rozvoji dětského čtenářství. Ujala se tradice slavnostního
předávání slabikářů a čtenářských průkazů
pro prvňáčky, ale i Magická noc v Kuklenách,
„nevážný terénní závod“ pro děti Ptáčkoviny.
Výrazně se knihovna zviditelnila projektem
Magický podzim s Máchou, který byl věnován
všem věkovým kategoriím i handicapovaným
spoluobčanům. K významným událostem
patřily i zahraniční návštěvy zástupců kanadského a švýcarského velvyslanectví, návštěva M. G. Hahna z ambasády USA, exkurze
profesorů z Belgie či výprava studentů z franVizualizace nové knihovny
couzského Castres. Celostátní přesah měla
akce Dva životy Viktora Fischla k nedožitým
95. narozeninám spisovatele a hradeckého rodáka. Autorské čtení měli v knihovně přední
čeští spisovatelé – např. Barbara Nesvadbová, Michal Viewegh, Petra Braunová, J. P. Hejátko,
Markéta Hejkalová, Arnošt Goldflam, ale i regionální a začínající literáti. Knihovna se aktivně
účastní většiny celostátních akcí, jako jsou např. Noc s Andersenem, Dny frankofonie, Dny
poezie. Populární a veřejností velmi navštěvované jsou podzimní knižní bazary, kde se prodávají vyřazené knihy. Řadou konkrétních akcí pokračovala dlouholetá spolupráce knihovny
se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, Univerzitou Hradec Králové, Společností přátel jižních Slovanů, hradeckými základními a středními školami i dalšími subjekty.
V rámci regionálních funkcí, které jsou hrazeny z dotace Královéhradeckého kraje, poskytuje knihovna služby 99 veřejným knihovnám bývalého okresu Hradec Králové. Celostátní
ohlas a uznání si vysloužily soutěž Web sem, web tam a projekt Šablona webu pro malé
knihovny, za který královéhradecká knihovna obdržela cenu Knihovna roku 2007 v kategorii vynikající počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
Ústředí knihovny sídlí v krásné novobarokní budově, a proto se knihovna v roce 2010
zapojila do unikátního projektu Hradec neznámý aneb Celodenní putování po historických
domech, jejich sklepeních, dvorcích a zákoutích starého Hradce Králové. Krásné prostory
ústřední budovy jsou zároveň i Achillovou patou knihovny – nedostatečný prostor, malý volný
výběr, nemožnost zbudování bezbariérového přístupu. Proto se podle projektu architekta
Davida Vávry připravují nové prostory knihovny, které by měly vzniknout adaptací bývalé
továrny Vertex ve Wonkově ulici. S přestavbou se začalo v roce 2011. Otevření nové prostorově šumné knihovny se předpokládá v září 2012.
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové často řešila problém stísněných a nedostačujících prostorů. Existence dvou budov v pronájmu pro poskytování služeb i vzdálené
a neodpovídající sklady knih stále více negativně ovlivňovaly nabídku služeb pro veřejnost.
V neposlední řadě navrácení budovy bývalé synagogy do vlastnictví Židovské obce na základě restitučního zákona a limitovaná doba pronájmu uspíšily úvahy o výstavbě nové knihovny. Také zavádění nových technologií a trvalý přírůstek knihovního fondu zvyšovaly nároky
na technické a prostorové podmínky. Drobné rekonstrukce, rozšíření prostorů pro veřejnost
a reorganizace fondů byly jenom částečným řešením. Uskladnění fondů se zlepšilo postupným zprovozněním tří depozitních hal ve skladovém areálu na Pouchově. Nejstarší hala byla
na začátku nového tisíciletí zateplena a došlo ke změně skladovacích technologií. V nejnovější hale jsou prostory, které zaručují stálou teplotu a vlhkost pro uložení vzácných tisků
a ohrožených dokumentů. Skladový areál není od knihovny daleko a umožňuje každodenní
dovoz žádaných dokumentů.
Několikaletá vyjednávání, hledání vhodného místa, studie, projekty a architektonická
soutěž na výstavbu nové knihovny vyvrcholily na podzim roku 2004 slavnostním položením
základního kamene nové budovy a tím započala nová etapa v dějinách vědecké knihovny.
Výstavba probíhala v závislosti na přidělovaných finančních prostředcích ze státního rozpočtu. Samotná stavba probíhala čtyři roky. Betonová budova má netradiční půdorys ve tvaru
písmene X a kulatá okna. Byly zde použity nové technologie, například pohledový beton
nebo aktivace betonového jádra pro zajištění ohřívání a chlazení budovy. V době stavebních
prací se zaměstnanci připravovali na provoz v nových podmínkách. Zavedl se nový počítačový
knihovní systém ALEPH, kompatibilní s Národní knihovnou a dalšími významnými knihovnami. Vybíraly se knihy, které budou ve volném výběru, obalovaly se do ochranné fólie, přidělovaly se jim stavěcí znaky a barevná odlišení, RFID čipy a elektromagnetické pásky. Došlo
ke změnám v organizační struktuře knihovny, výrazně bylo posíleno personální obsazení
služeb pro veřejnost.
Před otevřením nové budovy pro veřejnost (29. 9. 2008) bylo nutno přestěhovat
asi 700 tisíc svazků dokumentů. Stěhování prováděla specializovaná firma a spolupodíleli se
všichni zaměstnanci.
Zájem veřejnosti byl v prvních měsících nečekaný. Novou knihovnu našli jak studenti,
neboť je v těsném sousedství areálu Univerzity Hradec Králové, tak stávající uživatelé. Téměř
dvojnásobně vzrostl počet nově registrovaných uživatelů.
Knihovna nabízí služby pod jednou střechou v pěti podlažích. Ve volném výběru je přes
100 000 dokumentů, dalších 700 tisíc je ve skladištích přímo v budově. Ve dvou podlažích
jsou využity kompaktní regály, čímž je k dispozici kolem 6 kilometrů polic v jednom poschodí.
Knihovnu denně navštíví kolem 800 lidí. Potěšitelné jsou návštěvy celých rodin. Koutky pro
nejmenší děti jsou využívány neustále. Plocha pro veřejnost se zvětšila desetinásobně, samozřejmostí je bezbariérový přístup, oddechová místa, výstavní prostory, občerstvení, šatna
a samoobslužné úložní boxy. Na každém podlaží jsou umístěny počítačové stanice, online
terminály a samoobslužné kopírky, vyřešeno bylo wi-fi připojení. Pro půjčování dokumentů
lze využít samoobslužný automat selfcheck a pro vracení knih v době uzavření knihovny box
Herbie u vchodu. Elektronický online katalog, který je uživatelům k dispozici téměř dvacet let,
není už jen souborem katalogizačních záznamů: nabídne pohled na obálku knihy, můžete
nahlédnout do obsahu nebo přidat svůj názor na dokument pro další čtenáře. Novinkou
je také přístup k plným textům rešerší a zasílání obsahů nových čísel vybraných periodik.
Virtuální služby a digitalizace umožňují mimo jiné prohlížení licencovaných elektronických
časopisů z domova, vzdálený přístup k databázím a výhledově nabídnou i automatickou tvorbu citací dokumentů. Systém Kramerius zpřístupňuje staré, vzácné a ohrožené dokumenty
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v digitalizované podobě a v rámci krajského projektu jsou připravovány k zpřístupnění další
dokumenty regionálního charakteru.
Konferenční sál a učebny jsou místem akcí pro širokou veřejnost. Tradiční jsou přednáškové cykly Pojďme si povídat a Literární dílny i kurzy trénování paměti. Dvakrát do měsíce
jsou promítány filmy v rámci Filmového klubu a pravidelně probíhají vzdělávací akce. Jednou
měsíčně jsou pro veřejnost organizovány komentované prohlídky knihovny. Pro školy jsou
připravovány exkurze i lekce informační výchovy.
Galerie U Přívozu, menší galerie Automat i prostory kolem centrálního schodiště jsou
místy výstav i komorních představení. Příjemným posezením a nabídkou občerstvení láká
Literární kavárna. Pro orientaci v prostorách a nabízených službách knihovny jsou viditelně označena informační místa. Pracovnice ve službách jsou snadno identifikovatelné, nosí
šedé vesty a modré jmenovky. Velmi využívané jsou studijní boxy, kde je možno nerušeně
studovat. Od dubna 2010 se s velkým ohlasem půjčují elektronické čtečky knih. S pomocí
skupiny dobrovolníků jsou informace o knihovně umístěny na Facebooku a propagační akce
se dostávají i mimo zdi knihovny.
Knihovna plní také funkci krajské knihovny, spolupracuje s dalšími knihovnami a paměťovými institucemi, poskytuje služby knihovnám v kraji.
Poslání Studijní a vědecké knihovny charakterizuje vize:
Chceme být příjemnou zastávkou na cestě za poznáním a obohacovat životy lidí
poskytováním informací, vzdělání, zážitků a inspirace.

Dokumentace ze staveniště (rok 2006)

První návštěvníci (rok 2008)

Součástí knihovny je galerie U Přívozu
(rok 2010)

Moderní knihovna láká své návštěvníky
k příjemnému, klidnému zastavení (rok 2010)
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47

Obecní knihovna Čistěves

Lenka Václavíková Antošová

29

Obecní knihovna Dobřenice

Danuše Kolářová

36

Lékařská knihovna LF Hradec Králové

Irena Šulcová

89

Univerzitní knihovna Hradec Králové

Petra Lukešová

89

Knihovna města Hradec Králové

Iva Košťálová

13, 90, 91

Obecní knihovna Hořiněves

Radmila Kozáková

37

Městská knihovna Chlumec nad Cidlinou

Markéta Poživilová

70

Městská knihovna Kostelec nad Orlicí

Jiří Václavík, Martin Rýdel

71

Obecní knihovna Libčany

Ilona Halbrštatová

39

Obecní knihovna Lovčice

Renáta Švarcová

39

Obecní knihovna Nepolisy

Markéta Poživilová

41

Městská knihovna Nové Město nad Metují

Petr Vlček

14, 73

Městská knihovna Nový Bydžov

Jana Lojková

74

Obecní knihovna Praskačka

Štěpánka Krejsová

42

Obecní knihovna Předměřice nad Labem

Kateřina Hubertová

54

Obecní knihovna Roudnice

Ivana Novotná

43

Středisková knihovna Smidary

Markéta Poživilová

56

Městská knihovna Smiřice

Ilona Hušáková

56

Heldova městská knihovna
Třebechovice pod Orebem

Marcela Voltrová

75

Ostatní fotografie uveřejněné v prezentacích poskytli ředitelé a vedoucí knihoven nebo jsou
z fotoarchivu krajské knihovny a pověřených knihoven Královéhradeckého kraje.
Texty prezentací Šumných knihoven zpracoval kolektiv knihovníků spolupracujících v rámci
regionálních funkcí knihoven.
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veřejných knihoven Královéhradeckého kraje

autoři fotografií
Obecní knihovna Černilov

Adresář

Autoři fotografií a textů:

Místní lidová knihovna v Běcharech
Místní knihovna Bělá
Místní knihovna Bělá u Pecky
Obecní knihovna Běleč n. Orlicí
Obecní knihovna Benátky
Obecní knihovna Bernartice u Trutnova
Obecní knihovna Bezděkov nad Metují
Obecní knihovna Bílá Třemešná
Obecní knihovna Bílé Poličany
Místní knihovna Bílý Újezd
Obecní knihovna Blešno
Místní knihovna Boharyně
Místní knihovna Bohdašín
Obecní knihovna Bohuslavice nad
Metují
Místní knihovna Bolehošť

Běchary
Bělá
Bělá u Pecky
Běleč nad Orlicí
Benátky
Bernartice u Trutnova
Bezděkov
Bílá Třemešná
Bílé Poličany
Bílý Újezd
Blešno
Boharyně
Bohdašín
Bohuslavice
Bolehošť

Bašnice

Obecní knihovna Bašnice

Místní knihovna Bartošovice
v Orlických horách

Bartošovice v Orlických
horách

Obecní knihovna Batňovice

Obecní knihovna Barchůvek

Barchůvek

Bašnice

Obecní knihovna Barchov

Barchov

Batňovice

Bartošovice v Orlických
horách

Obecní knihovna Bačetín
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Bohdašín

Boharyně

Blešno

Bílý Újezd

Bílé Poličany

Bílá Třemešná

Bernartice

Benátky

Běleč nad Orlicí

Bělá

Batňovice

Barchůvek

Barchov

Bačetín

10

175

21

53

42

10

315

7

34

22

11

5

161

3

6

62

100

141

Místní knihovna Albrechtice nad Orlicí

Obec

Bolehošť

Bohuslavice

Dobruška

Boharyně

Blešno

Dobruška

Bílé Poličany

Bílá Třemešná

Bezděkov nad Metují

Bernartice u Trutnova

Benátky

Běleč nad Orlicí

Bělá u Pecky

Liberk

Běchary

Batňovice

Barchůvek

Barchov

Dobruška

Albrechtice nad Orlicí

Adršpach

Bačetín

Číslo

Albrechtice nad Orlicí

Ulice

Adršpach

Horní Adršpach

Název knihovny

Obecní knihovna Adršpach

Knihovna – místo

PSČ

517 31

549 06

518 01

503 15

503 46

518 01

544 52

544 72

549 64

542 04

503 03

503 46

507 82

517 12

507 32

542 32

508 01

517 61

504 01

504 01

518 01

517 22

549 52

www.knihovnabohuslavice.webz.cz

http://knihovnaboharyne.webk.cz/

http://blesno.trebechovicko.cz

http://knihovna.bilyujezd.cz

www.knihovnabilepolicany.webk.cz

knihovnabilatremesna.webk.cz

knihovnabernartice.webk.cz

http://belec.trebechovicko.cz/

www.knihovnabela.webk.cz

www.knihovnabechary.webk.cz

www.knihovnabatnovice.wz.cz

http://www.barchov.cz/knihovna.php

http://bacetin.cz/cz/knihovna.php

http://www.knihovnaano.wz.cz

Webová adresa

Okres

NA

NA

RK

HK

HK

RK

TR

TR

NA

TR

HK

HK

JC

RK

JC

TR

JC

RK

HK

HK

RK

NA

NA

Adresář

97

98
Obecní knihovna Černý Důl
Obecní knihovna v Červené Hoře

Černožice
Černý Důl
Červená Hora

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
Obecní knihovna Čestice

Internet - knihovna Deštné
v Orlických horách
Místní lidová knihovna Dětenice
Místní knihovna Dlouhé Dvory
Místní knihovna Dobrá Voda
Místní knihovna Dobré
Městská knihovna Dobruška
Místní knihovna Dobřany
Obecní knihovna Dobřenice
Obecní knihovna Dohalice
Obecní knihovna v Dolanech
Obecní knihovna Dolní Brusnice
Obecní knihovna Dolní Kalná
Obecní knihovna Dolní Lánov
Obecní knihovna Dolní Přím
Místní lidová knihovna Dolní Radechová
Obecní knihovna Dolsko
Místní knihovna Domašín

Deštné v Orlických
horách
Dětenice
Dlouhé Dvory
Dobrá Voda
Dobré
Dobruška
Dobřany
Dobřenice
Dohalice
Dolany
Dolní Brusnice
Dolní Kalná
Dolní Lánov
Dolní Přím
Dolní Radechová
Dolsko
Domašín

České Meziříčí

Obecní knihovna Čistěves

Místní knihovna České Meziříčí

Česká Skalice

Čestice

Městská knihovna

Česká Metuje

Čistěves

Název knihovny

Obecní knihovna v České Metuji

Knihovna – místo

Obecní knihovna Česká Čermná

Místní knihovna Černožice

Černilov

Česká Čermná

Místní knihovna Černilov

Černíkovice

Obecní knihovna Červená Třemešná

Místní knihovna Černíkovice

Černčice

Městská knihovna

Obecní knihovna Černčice

Čermná nad Orlicí

Červená Třemešná

Místní knihovna Čermná nad Orlicí

Častolovice

Červený Kostelec

Místní knihovna Častolovice

Cerekvice nad Bystřicí

Místní knihovna Bystré

Bystré

Místní lidová knihovna
Cerekvice nad Bystřicí

Místní lidová knihovna Bukvice

Bukvice

Obecní knihovna Byzhradec

Místní lidová knihovna Bříšťany

Bříšťany

Místní knihovna v Bystřici

Městská knihovna

Broumov

Byzhradec

Místní knihovna Brocná

Brocná

Bystřice

Místní knihovna Brada-Rybníček

Brada-Rybníček

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010

Domašín

Náchodská

Dolní Přím

Dolní Lánov

Dolní Kalná

Dolní Brusnice

Dohalice

Dobřenice

Dobřany

Na Budíně

Dlouhé Dvory

Čistěves

B. Němcové

Husovo náměstí

Ulice

Sokolská

Černý Důl

Gen. Svobody

Černilov

Masarykova

Byzhradec

Bystré

Mírové náměstí

Brocná

Rybníček

Místní knihovna Borovnice
Obecní knihovna Borovnice u Staré Paky Borovnice

Husova

Borovnice

Městská knihovna Borohrádek

Borohrádek

Ulice

Borovnice u Staré Paky

Název knihovny

Knihovna – místo

18

117

1

132

178

17

177

10

90

850

9

131

141

61

28

94

61

20

10

Číslo

293

47

58

48

268

310

55

6

211

53

76

111

110

27

52

30

47

240

Číslo

Černíkovice

Dolsko

Dolní Radechová

Dolní Přím

Dolní Lánov

Dolní Kalná

Dolní Brusnice

Dolany

Dohalice

Dobřenice

Dobruška

Dobruška

Dobré

Dobrá Voda u Hořic

Dlouhé Dvory

517 04

549 01

549 11

503 16

543 41

543 74

544 72

552 01

503 13

503 25

518 01

518 01

517 93

507 73

503 12

507 24

517 91

Deštné v Orlických
horách
Dětenice

503 15

517 41

517 71

552 03

549 56

PSČ

549 21

549 41

507 71

549 41

543 44

503 04

503 43

517 04

549 01

517 25

517 50

507 77

518 01

507 23

518 01

506 01

507 74

550 01

517 03

506 01

544 77

517 41

517 24

PSČ

Čistěves

Čestice

České Meziříčí

Česká Skalice

Česká Metuje

Obec

Česká Čermná

Červený Kostelec

Červená Třemešná

Červená Hora

Černý Důl

Černožice

Černilov

Černíkovice

Černčice

Čermná nad Orlicí

Častolovice

Cerekvice nad Bystřicí

Dobruška

Bystřice

Dobruška

Bukvice

Bříšťany

Broumov

Skuhrov nad Bělou

Brada-Rybníček

Borovnice u Staré Paky

Borovnice

Borohrádek

Obec

RK

www.knihovnadolniradechova.webk.cz

www.knihovnadolnilanov.webk.cz

www.knihovnadolnikalna.webk.cz

www.dolbrusnice.sweb.cz

http://www.dobrenice.webk.cz/

RK

NA

NA

HK

TR

TR

TR

NA

HK

HK

RK

RK

RK
http://www.mestodobruska.cz/knihovna

JC
http://www.obecdobre.cz/index.
php?nid=914&lid=CZ&oid=63050

HK

http://www.strezetice.cz/volny-modul3.
php?id=16
www.knihovnadv.webk.cz

JC

www.knihovnadetenice.webk.cz

RK

HK

NA

NA
http://www.ceskemezirici.cz/web/index.
php?option=com_content&view=article&id
=65:knihovna&catid=11:sluby&Itemid=17

NA

Okres

NA

NA

JC

NA

TR

HK

HK

RK

NA

NA

KO

JC

www.knihovna.ceskaskalice.cz

Webová adresa

www.knihovnack.cz

http://www.cernozice.cz/

http://www.cernilov.eu/index.php/knihovna

http://www.cernikovice.cz/knihovna.htm

www.knihovna-castolovice.cz

www.knihovnacerekvice.webk.cz

RK

JC

RK

www.knihovnabystrice.wz.cz

JC

http://www.obecbystre.cz/index.
php?nid=542&lid=CZ&oid=9855

JC

NA

RK

JC

TR

www.knihovnabukvice.webk.cz

www.knihovnabristany.webk.cz

www.broumov.net/knihovna

www.knihovnabrada.webk.cz

NA

NA

http://www.mestoborohradek.cz/index.
php?nid=428&lid=CZ&oid=2161891

www.knihovnaborovnice.webk.cz

Okres

Webová adresa

Adresář
Adresář
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Náměstí
Velké náměstí
Třída ČSA
Opletalova
Škroupova
Dlouhá
Eliščino nábřeží

Komenského

Hradecká ul.

Třebešská
Tomkova
Hradecká

Obecní knihovna v Hořičkách
Obecní knihovna Hořiněves
Městská knihovna Hostinné
Biskupská knihovna Biskupství
královéhradeckého
Knihovna Krajského soudu
Hradec Králové
Knihovna přírodovědného oddělení
Muzea východních Čech
Knihovna Státního okresního archivu
Hradec Králové
Lékařská knihovna Lékařské fakulty UK
Hradec Králové
Společenskovědní knihovna Muzea
východních Čech
Školní knihovna Střední zdravotnické
školy a Vyšší zdravotnické školy
Hradec Králové
Univerzitní knihovna Univerzita
Hradec Králové
Vědecká knihovna - Univerzita obrany
Brno, Fakulta vojenského zdravotnictví
v Hradci Králové
Knihovna města Hradce Králové
Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové

Hořičky
Hořiněves
Hostinné
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové

Hořiněves

nám. Jiřího z
Poděbrad
Městská knihovna Hořice

Ulice

Hořice v Podkrkonoší

Místní knihovna Horní Radechová

Horní Radechová

Horní Maršov

Horní Brusnice

Název knihovny

Obecní knihovna Horní Maršov

Horní Maršov

Obecní knihovna v Horních Rybníkách

Obecní knihovna Horní Brusnice

Horní Brusnice

Horní Rybníky

Lidová knihovna Holovousy

Holovousy

Hněvčeves

Hlušice

Hlinné

Hláska

Havlovice

Hajnice

Habřina

Tylova

Sladkovského

Dubenec

Dub

Dukelská

Doubravice

Ulice

Knihovna – místo

Knihovna Výzkumného a šlechtitelského
ústavu ovocnářského Holovousy

Holovousy

Heřmanice

Místní lidová knihovna Holín

Obecní knihovna Heřmanice

Hejtmánkovice

Holín

Obecní knihovna v Hejtmánkovicích

Havlovice nad Úpou

Obecní knihovna Hněvčeves

Obecní knihovna Havlovice nad Úpou

Hajnice

Hněvčeves

Místní knihovna Hajnice

Habřina

Obecní knihovna Hlušice

Obecní knihovna Habřina

Dvůr Králové nad
Labem

Hlušice

Městská knihovna Slavoj

Dvůr Králové nad
Labem

Místní knihovna Hlinné

Knihovna Městské muzeum
Dvůr Králové nad Labem

Dubenec

Hlinné

Obecní knihovna Dubenec

Dub

Obecní knihovna v Heřmánkovicích

Obecní knihovna Dub

Doudleby nad Orlicí

Místní knihovna Hláska

Místní knihovna Doudleby nad Orlicí

Doubravice

Heřmánkovice

Obecní knihovna Doubravice

Doubravice

Hláska

Název knihovny

Obecní knihovna Doubravice

Knihovna – místo
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1250

177

1575

1227

268

465

94/1b

695

334

218

35

24

73

4

239

Číslo

196

89

101

39

10

54

51

76

263

203

146

35

28

512

530

2

15

68

155

33

Číslo

Obec

PSČ

544 01

Dvůr Králové nad
Labem

Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Hostinné

Hořiněves

Hořičky

Hořice v Podkrkonoší

Horní Rybníky

Obec

Horní Radechová

Horní Maršov

Horní Brusnice

Holovousy

Holovousy

Holín

Hněvčeves

Hlušice

Dobré

Liberk

Heřmánkovice

Heřmanice

Hejtmánkovice

Havlovice nad Úpou

Hajnice

500 03

500 01

500 01

500 01

500 03

500 01

500 01

500 02

500 01

502 08

500 01

543 71

503 06

552 05

508 01

549 46

PSČ

549 46

542 26

544 74

508 01

508 01

506 01

503 15

503 56

517 93

517 12

549 84

552 12

550 01

542 32

544 66

503 03

544 01

Habřina

544 55

Dvůr Králové nad
Labem

503 15

517 42

544 51

552 03

Dubenec

Dub

Doudleby nad Orlicí

Doubravice

Doubravice

Okres

TR

HK

NA

JC

NA

Okres

NA

TR

TR

JC

JC

JC

HK

HK

RK

RK

www.svkhk.cz

www.knihovnahk.cz

http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/fvz/
sluzby_zarizeni/Stranky/zakladni_info_zdroje_
fakulta.aspx

HK

HK

HK

HK

http://uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/
rektorat/univerzitni-knihovna/zakladniinformace/Stranky/default.aspx

HK

http://www.muzeumhk.cz/spolecenskovedniknihovna-muzea-vychodnich-cech-v-hradcikralove.html

HK

HK

http://www.lfhk.cuni.cz/default.
asp?nDepartmentID=232&nLanguageID=1

http://www.zshk.cz/knihovna

HK

HK

http://www.muzeumhk.cz/prirodovedeckaknihovna.html
http://195.113.185.42/hk/start.htm

HK

http://www.krajskysoud.cz/krajsky-soud-vhradci-kralove_35/

http://www.diecezehk.cz/pastorace/biskupskaHK
knihovna

http://www.horineves.cz/knihovna

www.knihovnahoricky.webk.cz

www.horice.org/knihovna

Webová adresa

www.knihovnahornimarsov.webk.cz

www.knihovnahornibrusnice.webk.cz

www.knihovnaholovousy.wz.cz

http://www.vsuo.cz/index.php?page=80

www.knihovnaholin.webk.cz

http://www.knihovnahnevceves.wz.cz/

http://www.knihovnahlusice.wz.cz/

NA
NA

NA
www.obec-hermanice.cz/page/obecni_
knihovna

TR

TR

HK

TR

TR

TR

HK

KO

TR

NA

www.hejtmankovice.cz

www.knihovnahavlovice.webk.cz

www.knihovnahajnice.webk.cz

http://www.habrina.cz/

www.slavoj.cz

www.muzeumdk.cz

www.doudleby.cz/knihovna

Webová adresa

Adresář
Adresář

101

102
129
102

68
3

Okružní

Obecní knihovna Hřibsko
Obecní knihovna Humburky
Obecní knihovna v Hustířanech
Obecní knihovna v Hynčicích
Obecní knihovna Chleny
Místní knihovna Chlístov
Městská knihovna Chlumec n. C.
Obecní knihovna Chomutice
Místní knihovna Choteč
Choustníkovo
Obecní knihovna Choustníkovo Hradiště
Hradiště

Vojtěcha Probošta

Místní knihovna Hřibojedy

Obecní knihovna Chudeřice
Místní knihovna Chvaleč
Místní knihovna ve Chvalkovicích
Místní knihovna Janov
Obecní knihovna Janovice
Městská knihovna Janské Lázně
Knihovna Městského muzea v Jaroměři
Městská knihovna
Knihovna Národního památkového
ústavu Praha

Název knihovny

Obecní knihovna Jasenná

Hřibojedy
Hřibsko
Humburky
Hustířany
Hynčice
Chleny
Chlístov
Chlumec nad Cidlinou
Chomutice
Choteč
Choustníkovo Hradiště
Chudeřice
Chvaleč
Chvalkovice
Janov
Janovice
Janské Lázně
Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř

Knihovna – místo

Jasenná

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
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Obecní knihovna Klamoš
Místní knihovna Kocbeře
Místní knihovna Kohoutov
Městská knihovna Kopidlno
Obecní knihovna Kosice
Obecní knihovna Kosičky
Městská knihovna Kostelec nad Orlicí

Kbelnice
Klamoš
Kocbeře
Kohoutov
Kopidlno
Kosice
Kosičky
Kostelec nad Orlicí

Obecní knihovna Králíky

Místní knihovna Kbelnice

Káranice

Králíky

Obecní knihovna Káranice

Kamenice

Místní knihovna Kostelecké Horky

Místní knihovna Kamenice

Kacákova Lhota

Obecní knihovna Kounov

Místní knihovna Kacákova Lhota

Jívka

Kostelecké Horky

Obecní knihovna Jívka

Jílovice

Kounov

Místní knihovna Jílovice

Jičín

Králíky

Krupkova

Kosičky

Kosice

Hilmarovo nám.

Kohoutov

Kocbeře

Klamoš

Káranice

Kamenice

Jívka

Jílovice

29

51

38

1154

1

66

16

65

53

26

1

48

48

65

103

400

Králíky

Kounov

Kostelecké Horky

Kostelec nad Orlicí

Kosičky

Kosice

Kopidlno

Kohoutov

Kocbeře

Klamoš

Kbelnice

Káranice

Dobruška

Kacákova Lhota

Jívka

Jílovice

Jičín

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Jičín

Denisova

Jičín

Knihovna Regionálního muzea
a galerie Jičín

1

Jetřichov

Jestřebí

Obecní knihovna v Jestřebí
Obecní knihovna v Jetřichově

Jestřebí

Jeřice

Jeníkovice

Javornice

Jasenná

Obec

Jaroměř-Josefov

Jaroměř

Jaroměř

Janské Lázně

Janovice

Dobruška

Chvalkovice

Chvaleč

Chudeřice

Choustníkovo Hradiště

Choteč

Chomutice

Chlumec nad Cidlinou

Dobruška

Chleny

Hynčice

Hustířany

Humburky

Hřibsko

Hřibojedy

Dobruška

Hronov

Obec

Jetřichov

Valdštejnovo
náměstí

21

Místní knihovna v Jeřicích

Jeřice

27

Místní knihovna Javornice
Obecní knihovna Jeníkovice

Javornice

Číslo

418

180

295

15

30

130

231

31

4

26/IV

8

68

15

41

60

Jeníkovice

Jeníkovice

Ulice

Husova

Černohorská

Janovice

Janov

Chvaleč

Chudeřice

Kozelkova

Chlístov

Humburky

Hřibsko

Hřibojedy

Hroška

109

Místní knihovna Hroška

Hroška

8

Městská knihovna Egona Hostovského

Číslo

Hronov

Ulice

Komenského
náměstí

Název knihovny

Knihovna – místo

504 01

517 92

517 41

517 41

503 65

503 51

507 32

544 01

544 64

503 51

506 01

503 66

518 01

506 01

542 13

517 72

506 01

506 01

549 83

549 01

508 01

503 46

517 11

552 22

PSČ

551 02

551 01

551 01

542 25

503 56

518 01

552 04

542 11

503 51

544 42

507 81

507 53

503 51

518 01

517 50

549 83

552 11

504 01

503 27

544 56

518 01

549 31

PSČ

http://ou.kraliky.info/view.
php?cisloclanku=2008050001

www.biblio.cz

http://knihovnakosicky.webk.cz/

www.knihovnakopidlno.webk.cz

www.knihovnakohoutov.webk.cz

www.knihovnakocbere.webk.cz

http://www.klamos.cz/

www.knihovnakacakovalhota.webk.cz

www.knihovnajivka.webk.cz

http://knihovna.jicin.cz

http://www.muzeumhry.cz/cs/sluzby/knihovna

http://knihovnajenikovice.webk.cz/

HK

RK

NA

RK

HK

HK

JC

TR

TR

HK

JC

HK

RK

JC

TR

HK

JC

JC

NA

NA

JC

HK

RK

NA

Okres

NA

Webová adresa

NA
http://www.npu.cz/pro-odborniky/pracovistenpu/uop-v-josefove/cinnost-a-poskytovanesluzby/knihovna

NA

TR

HK

RK

NA

TR

HK

TR

JC

JC

HK

RK

NA

NA

NA

HK

HK

TR

RK

NA

Okres

www.knihovnajaromer.wbs.cz

www.muzeumjaromer.cz

www.knihovnachvalkovice.webk.cz

http://knihovnachvalec.webk.cz

http://knihovnahradiste.webk.cz

www.knihovnachotec.webk.cz

www.knihovnachomutice.wz.cz

http://knihovna.chlumecnc.cz/

http://www.humburky.cz/ew/bin/obecniknihovna.html

www.knihovnahribojedy.webk.cz

http://knihovnahroska.bolg.cz/

www.knihovnahronov.cz

Webová adresa

Adresář
Adresář
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Místní knihovna Ledce
Místní knihovna Lejšovka
Obecní knihovna Levín
Obecní knihovna Lhota pod Libčany
Místní knihovna Lhoty u Potštejna
Městská knihovna Libáň
Obecní knihovna Libčany
Místní knihovna Liberk
Obecní knihovna Libníkovice
Místní knihovna Libošovice
Obecní knihovna Librantice
Místní knihovna Libřice

Ledce
Lejšovka
Levín
Lhota pod Libčany
Lhoty u Potštejna
Libáň
Libčany
Liberk
Libníkovice
Libošovice
Librantice
Libřice

Místní lidová knihovna Lískovice
Obecní knihovna Lišice
Místní knihovna Lodín
Obecní knihovna Lochenice
Obecní knihovna Lovčice
Místní knihovna v Lukavci u Hořic
Místní knihovna v Lukavici
Místní knihovna Lupenice
Místní lidová knihovna Lužany
Obecní knihovna Lužany
Obecní knihovna Lužec nad Cidlinou
Obecní knihovna Machov
Místní knihovna Malé Svatoňovice
Místní knihovna v Markvarticích
Obecní knihovna Maršov u Úpice
Obecní knihovna Martínkovice
Obecní knihovna Měník
Obecní knihovna v Mezilesí
Městská knihovna

Lískovice
Lišice
Lodín
Lochenice
Lovčice
Lukavec u Hořic
Lukavice
Lupenice
Lužany
Lužany
Lužec nad Cidlinou
Machov
Malé Svatoňovice
Markvartice
Maršov u Úpice
Martínkovice
Měník
Mezilesí
Meziměstí

Místní knihovna Lípa nad Orlicí

Městská knihovna Lázně Bělohrad

Lázně Bělohrad

Lípa nad Orlicí

Místní knihovna Lanžov

Lanžov

Místní knihovna Lično

Obecní knihovna Lánov

Lánov

Místní knihovna Libunec

Místní knihovna Lampertice

Lampertice

Lično

Místní knihovna v Kvasinách

Kvasiny

Libunec

Obecní knihovna Kunčice

Kunčice

Název knihovny

Obecní knihovna Kuks

Kuks

Místní knihovna Libuň

Knihovna občanského sdružení
Nový les v Kuksu

Kuks

Libuň

70

Místní knihovna Křinice

Křinice

Knihovna – místo

45

Obecní knihovna Kratonohy

Kratonohy

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010

Dlouhá

Měník

Maršov u Úpice

Náměstí
Karla Čapka

Lužec nad Cidlinou

Lužany

Lupenice

Lovčice

Lochenice

Lodín

Lišice

Ulice

Libřice

Librantice

Libníkovice

Libčany

nám. Svobody

Lhoty u Potštejna

Lhota pod Libčany

Levín

Lejšovka

Ledce

Barákova

Lanžov

Prostřední Lánov

Lampertice

Kunčice

Kuks

Kuks

Kratonohy

116

43

186

34

28

1

119

23

144

62

190

106

185

83

80

56

23

17

27

Číslo

62

104

70

1

36

34

46

21

52

15

419

2

39

210

81

59

12

31

172

30

Obecní knihovna v Kramolně

Číslo

Kramolna

Ulice

Králova Lhota

Králova Lhota

Název knihovny

Obecní knihovna v Králově Lhotě

Knihovna – místo

Obec

Meziměstí

Mezilesí

Měník

Martínkovice

Maršov u Úpice

Markvartice

Malé Svatoňovice

Machov

Lužec nad Cidlinou

Lužany

Lužany

Kostelec n. Orl.

Lukavice

Lukavec u Hořic

Lovčice

Lochenice

Lodín

Lišice

Lískovice

Lípa nad Orlicí

Lično

Libunec

Libuň

Obec

Libřice

Librantice

Libošovice

Libníkovice

Liberk

Libčany

Libáň

Kostelec n.Orl.

Lhota pod Libčany

Levín

Lejšovka

České Meziříčí

Lázně Bělohrad

Lanžov

Lánov

Lampertice

Kvasiny

Kunčice

Kuks

Kuks

Křinice

Kratonohy

Kramolna

České Meziříčí

PSČ

549 81

549 23

503 64

549 73

542 32

507 42

542 34

549 63

503 62

503 05

507 06

517 41

516 03

508 01

503 61

503 02

503 15

503 51

508 11

517 42

517 35

507 15

507 15

PSČ

503 44

503 46

507 44

503 46

517 12

503 22

507 23

517 41

503 27

503 51

503 03

517 71

507 81

544 01

543 41

542 02

517 02

503 15

544 43

544 43

550 01

503 24

547 01

517 71

HK

http://www.lovcice.eu/obecniknihovna/d-1465/p1=1099

www.knihovnamezimesti.webk.cz

www.mezilesi.cz

www.knihovnamartinkovice.webk.cz

www.knihovnamarkvartice.webk.cz

www.knihovnamsvatonovice.wz.cz

http://luzecnadcidlinou.sweb.cz/knih.html

www.knihovnaluzany.webz.cz

NA

NA

HK

NA

TR

JC

TR

NA

HK

HK

JC

RK

RK

JC

HK

http://www.obec-lochenice.cz/knihovna/os1011/p1=1068

www.knihovnalukavec.wz.cz

HK

HK

JC

NA

RK

JC

JC

Okres

HK

HK

JC

HK

RK

HK

JC

RK

HK

HK

HK

HK

JC

TR

TR

TR

http://www.nechanicko.cz/lodin/index.
php?nid=653&lid=CZ&oid=1598853

http://licno.cz/index.php?id=987110

www.knihovnalibun.wz.cz

Webová adresa

http://knihovnalibrice.webk.cz/

http://knihlib.wz.cz/

www.knihovnalibosovice.webk.cz

http://www.libnikovice.cz/

http://www.knihovnalibcany.wz.cz/

www.knihovnaliban.webk.cz

http://www.lhotapodlibcany.cz/knihovna.htm

http://www.knihovnalejsovka.wz.cz/

www.knihovnalaznebelohrad.webz.cz

www.knihovnalanzov.webk.cz

www.knihovnalampertice.webk.cz

RK

HK

http://www.kuncice.info/index.
php?app=knihovna
http://www.obec-kvasiny.cz/

TR

TR

NA

HK

NA

RK

Okres

http://knihovnakuks.webk.cz

http://www.novyles.cz/cz/infocentre.html

http://www.kratonohy.webk.cz/

www.knihovnakramolna.webk.cz

http://www.kralovalhota.cz/

Webová adresa

Adresář
Adresář

105

106
Purkyňova

Štolbova městská knihovna Nechanice
Obecní knihovna Nemojov
Obecní knihovna Nepolisy
Městská knihovna Nová Paka
Obecní knihovna Nová Ves
Obecní knihovna Nové Město
nad Cidlinou
Městská knihovna
Městská knihovna Nový Bydžov
Obecní knihovna v Novém Hrádku

Náchod
Nechanice
Nemojov
Nepolisy
Nová Paka
Nová Ves
Nové Město nad
Cidlinou
Nové Město nad
Metují
Nový Bydžov
Nový Hrádek

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
Kupkovo náměstí
Na Olivě

Místní knihovna Očelice
Místní knihovna Ohnišov
Obecní knihovna Ohnišťany
Obecní knihovna Olešnice
Obecní knihovna Olešnice u RK
Místní knihovna v Olešnici
Městská knihovna Opočno
Výzkumný ústav lesního hospodářství
a myslivosti, Výzkumná stanice knihovna
Obecní knihovna Orlické Záhoří
Místní knihovna Osečnice
Obecní knihovna Osice
Obecní knihovna Osičky
Obecní knihovna Eduarda Štorcha
Místní knihovna Ostružno
Obecní knihovna
Městská knihovna Pec pod Sněžkou
Místní knihovna v Pecce
Obecní knihovna Pěčín
Obecní knihovna Petrovice
Obecní knihovna Pilníkov
Místní knihovna Podbřezí

Obědovice
Očelice
Ohnišov
Ohnišťany
Olešnice
Olešnice u RK
Olešnice v Orlických
horách
Opočno
Opočno
Orlické Záhoří
Osečnice
Osice
Osičky
Ostroměř

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
Ostružno
Otovice
Pec pod Sněžkou
Pecka
Pěčín
Petrovice
Pilníkov
Podbřezí

Podbřezí

Pilníkov

Petrovice

Pec pod Sněžkou

T. G. Masaryka

Osičky

Osice

Osečnice

Olešnice

Ohnišťany

Očelice

Obědovice

Obecní knihovna Obědovice

Nový Ples

Ulice

Název knihovny

Obecní knihovna Nový Ples

Knihovna – místo

Hradní

Husova 1370

Komenského

Nové Město
nad Cidlinou

F. F. Procházky

Nepolisy

Nemojov

Raabova

Kamenice

Nahořany

Mokrovousy

Odborná knihovna Oblastní
nemocnice Náchod

Obecní knihovna Nahořany

Mokrovousy

Mokré

Městská knihovna Náchod, o. p. s.

Obecní knihovna Mokrovousy

Mokré

Náměstí

Náchod

Knihvna U Mokřinky Mokré

Mlázovice

Dobenínská

Lidová knihovna Mlázovice

Mladějov

Horská ulice

Knihovna Státního oblastního
archivu v Náchodě

Místní knihovna Mladějov

Mladé Buky

Náchod

Místní knihovna Mladé Buky

Milovice

Masarykovo nám.

Místní knihovna Milovice

Milíčeves

Ulice

nám. K. J. Erbena

Náchod

Místní lidová knihovna Milíčeves

Miletín

Knihovna Regionálního muzea
v Náchodě

Název knihovny

Městská knihovna Miletín

Knihovna – místo

1

5

16

36

104

207

2

285

196

5

103

75

34

550

142

8

134

91

172

9

28

Číslo

102

1370

30

1

39

70

75

101

110

446

105

96

1

18

12

4

85

5847

46

Číslo

Obec

PSČ

Dobruška

Pilníkov

Petrovice

Pěčín

Pecka

Pec pod Sněžkou

Otovice

Ostružno

Ostroměř

Osičky

Osice

Skuhrov nad Bělou

Orlické Záhoří

Opočno

518 01

542 42

503 55

517 57

507 82

542 21

549 72

506 01

507 52

503 27

503 26

517 03

517 64

517 73

517 73

517 83

Olešnice v Orlických
horách
Opočno

517 36

503 51

503 54

517 84

517 71

503 51

551 01

PSČ

549 22

504 01

Olešnice u RK

Olešnice

Ohnišťany

Ohnišov

České Meziříčí

Obědovice

Nový Ples

Obec

Nový Hrádek

Nový Bydžov

549 01

503 51

Nové Město nad
Cidlinou
Nové Město nad Metují

517 21

509 01

503 63

544 61

503 15

547 69

547 21

547 01

547 01

549 07

503 15

517 71

507 58

507 45

542 23

508 01

506 01

507 71

Nová Ves

Nová Paka

Nepolisy

Nemojov

Nechanice

Náchod

Náchod

Náchod

Náchod

Nahořany

Mokrovousy

České Meziříčí

Mlázovice

Mladějov

Mladé Buky

Milovice u Hořic

Milíčeves

Miletín

http://www.podbrezi.cz/index2.htm

www.knihovnapilnikov.webk.cz

www.knihovnapecka.wz.cz

www.knihovnapecpodsnezkou.webk.cz

www.knihovnaostruzno.webk.cz

www.knihovnaostromer.webk.cz

http://knihovnaosicky.webk.cz/

http://www.osice.cz/volny-modul2.php?id=18

http://www.orlickezahori.eu/

RK

TR

HK

RK

JC

TR

NA

JC

JC

HK

HK

RK

RK

RK

RK

http://www.opocno.cz/index.php?_
idmenu=217
http://vulhm.opocno.cz/

RK

NA

HK

HK

RK

RK

HK

NA

Okres

NA

HK

NA

HK

NA

JC

HK

TR

HK

NA

NA

NA

NA

http://olesnice.net/index.php?option=com_
content&view=article&id=162&Itemid=163

http://www.ohnistany.cz/obecni-knihovna/

http://www.knihovna.obedovice.cz/

Webová adresa

www.novy-hradek.cz

http://knihovna.novybydzov.cz/

www.knihovnanm.cz

http://knihovna.munovapaka.cz/

http://www.nepolisy.cz

http://www.knihovnanechanice.webk.cz/

www.nemocnicenachod.cz

www.mknachod.cz

www.rmn.wz.cz

HK
NA

RK

http://www.mokrovousy.cz/index.
php?nid=610&lid=CZ&oid=15935

JC

JC

TR

JC

JC

JC

Okres

http://www.obecmokre.cz/knihovna/

www.knihovnamlazovice.webk.cz

www.knihovnamladejov.wz.cz

www.knihovnamladebuky.webk.cz

www.knihovnamilovice.webk.cz

www.knihovnamiletin.webk.cz

Webová adresa

Adresář
Adresář

107

108
Místní knihovna Přepychy
Místní knihovna Přestavlky
Obecní knihovna Převýšov
Obecní knihovna v Přibyslavi
Místní knihovna Radíkovice
Místní lidová knihovna Radim
Obecní knihovna Radvanice
Obecní knihovna v Rasoškách
Základní knihovna Rokytnice v Orl.
horách

Přepychy
Přestavlky
Převýšov
Přibyslav
Radíkovice
Radim
Radvanice
Rasošky
Rokytnice v Orlických
horách

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
Místní lidová knihovna Samšina
Místní lidová knihovna Sběř
Místní knihovna Sedlice
Místní knihovna Sedloňov
Místní knihovna v Semechnici
Obecní knihovna Semínova Lhota
Obecní knihovna Sendražice
Obecní knihovna Skalice
Místní knihovna Skršice

Samšina
Sběř
Sedlice
Sedloňov
Semechnice
Semínova Lhota
Sendražice
Skalice
Skršice

Rychnov nad Kněžnou

Obecní knihovna v Říkově

Městská knihovna
Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

Říkov

Lékařská knihovna Oblastní nemocnice
Rychnov n. Kn.

Rychnov nad Kněžnou

Obecní knihovna Říčky
v Orlických horách

Knihovna Muzea a galerie Orlických hor
Rychnov nad Kněžnou

Říčky v Orlických
horách

Místní knihovna Rudník

Rudník

Obecní knihovna Rychnovek

Panská

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

Rtyně v Podkrkonoší

Obecní knihovna Řešetova Lhota

Jiráskova

Obecní knihovna v Rožnově

Rožnov

Rychnovek

Jiráskova

Obecní knihovna Rozběřice

Rozběřice

Řešetova Lhota

Rudník

Místní knihovna Rovné

Rovné

Ulice

Roudnice

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010

Skršice

Skalice

Sendražice

Semechnice

Sedloňov

Sedlice

Říčky v Orlických h.

náměstí Horníků

Rozběřice

Rovné

Roudnice

Název knihovny

Obecní knihovna Roudnice

Knihovna – místo

Náměstí TGM

Radvanice

Radíkovice

Převýšov

Prosečné

Probluz

Obecní knihovna Předměřice nad Labem Školská

Praskačka

Prasek

Předměřice nad Labem

Obecní knihovna Prasek

Prasek

Obecní knihovna Provodov

Místní lidová knihovna Prachov

Prachov

Lázeňská

Obecní knihovna Prosečné

Obecní knihovna Potštejn

Potštejn

Popovice

Polom

Provodov

Obecní knihovna Popovice

Popovice

Prosečné

Místní knihovna Polom

Polom

Obecní knihovna Probluz

Knihovna města Police nad Metují

Police nad Metují

Masarykovo
náměstí

Probluz

Místní knihovna Podůlší

Podůlší

Ulice

Místní knihovna Praskačka

Místní knihovna Podhorní Újezd a Vojice

Podhorní Újezd a
Vojice

Praskačka

Název knihovny

Knihovna – místo

13

1

129

155

37

38

54

2

50

1492

506

2

75

440

100

Číslo

68

50

20

1

1

5

279

24

12

35

93

15

75

90

141

Číslo

České Meziříčí

Skalice

Sendražice

Semínova Lhota

517 71

503 03

503 03

512 63

518 01

517 91
Dobruška

503 27
Deštné v Orlických
horách

507 03

506 01

Sedlice

Sběř

Samšina

552 03

517 61

Rokytnice v Orlických
horách
Říkov

547 01

552 25

516 01

516 01

516 01

543 72

542 33

551 01

503 12

518 01

503 27

Řešetova Lhota

Rychnovek

Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

Rudník

Rtyně v Podkrkonoší

Rožnov

Rozběřice

Dobruška

Roudnice

PSČ

517 61

Rokytnice v Orlických
horách

Obec

552 21

542 12

507 12

503 27

549 01

503 51

517 41

517 32

503 02

549 08

543 73

503 15

503 33

504 01

506 01

517 43

503 15

517 41

549 54

506 01

507 54

PSČ

Rasošky

Radvanice

Radim u Jičína

Radíkovice

Přibyslav

Převýšov

Přestavlky

Přepychy

Předměřice nad Labem

Provodov

Prosečné

Probluz

Praskačka

Prasek

Prachov

Potštejn

Popovice

Kostelec nad Orlicí

Police nad Metují

Podůlší

Podhorní Újezd a Vojice

Obec

http://knihovnasendrazice.webk.cz/

RK

RK

HK

HK

JC

RK

HK
http://www.sedlonov.cz/index.
php?idl=4&idls=9

JC

JC

NA

RK

NA

NA

RK

RK

RK

TR

TR

NA

HK

RK

HK

Okres

RK

NA

TR

JC

HK

http://knihovnasedlice.blog.cz/

www.knihovnasamsina.webk.cz

www.kulturark.cz/knihovna

http://www.nemocnicerk.cz

http://www.moh.cz/

www.mkrtyne.cz

http://www.obecroudnice.cz/knihovna.php

Webová adresa

http://www.rokytnice.cz/index.php?id=10105

www.knihovnaradvanice.webz.cz

www.knihovnaradim.webk.cz

NA

HK

NA

RK

http://www.prevysov.cz/index.
php?nid=576&lid=CZ&oid=564786

HK
http://www.prepychy.cz/informace-o-obci/
knihovna-prepychy.htm

NA

TR

HK

HK

HK

JC

RK

HK

RK

NA

JC

JC

Okres

http://knihovnapredmericenadlabem.webk.cz/

www.knihovnaprosecne.wz.cz

http://www.knihovnapraskacka.wz.cz/

http://knihovnaprasek.wz.cz/

www.knihovnaprachov.webk.cz

http://www.potstejn.com/potstejn/sluzby/
knihovna.html

www.knihovna-police.cz

www.knihovnapodulsi.wz.cz

www.knihovnapodhorniujezd.wz.cz

Webová adresa

Adresář
Adresář
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Místní knihovna Svídnice
Městská knihovna Svoboda nad Úpou
Obecní knihovna Syrovátka
Obecní knihovna v Šestajovicích
Obecní knihovna Šonov
Obecní knihovna v Šonově
Městská knihovna Špindlerův Mlýn
Obecní knihovna Těchlovice
Městská knihovna
Místní knihovna Tetín
Obecní knihovna Trávník
Obecní knihovna v Trubějově
Knihovna, Muzeum Pokrkonoší Trutnov

Svoboda nad Úpou
Syrovátka
Šestajovice
Šonov
Šonov u Broumova
Špindlerův Mlýn
Těchlovice

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
Teplice nad Metují
Tetín
Trávník
Trubějov
Trutnov

Školní ulice

Trávník

Rooseveltova

Těchlovice

Svatopetrská

Syrovátka

náměstí Svornosti

Světí

150

13

57

106

18

278

318

69

474

36

142

78

49

85

Číslo

71

Obecní knihovna Světí

Suchovršice

Střezetice

Stračov

Stěžírky

Ulice

Lipová

Svídnice

Stěžery

13

Světí

Obecní knihovna Stěžery

Stav

Starý Bydžov

54

Místní lidová knihovna Stav

Starý Bydžov

167

Svatojánský Újezd

Obecní knihovna Starý Bydžov

Stárkov

50

Knihovna Stanislava Rudolfa
Svatojánský Újezd

Obecní knihovna Stárkov

Starkoč

Staré Buky

Stará Voda

70

Obecní knihovna ve Starkoči

Staré Buky

22

Místní knihovna Sukorady

Místní knihovna Staré Buky

Stará Voda

Revoluční

1

Sukorady

Obecní knihovna Stará Voda

Stará Paka

Masarykovo nám.

4

Obecní knihovna Suchý Důl

Místní knihovna Stará Paka

Solnice

nám. Míru

Suchý Důl

Městská knihovna Solnice

Sobotka

25

Místní knihovna Suchovršice

MKS - Knihovna Fráni Šrámka Sobotka

Sobčice

Smržov

1

Obecní knihovna ve Studnici

Obecní knihovna Sobčice

Smržov

Zámek

106

Suchovršice

Obecní knihovna Smržov

Smiřice

nám. Prof. Babáka

Studnice

Městská knihovna Smiřice

Smidary

Místní knihovna Střezetice

Středisková knihovna Smidary

Slavoňov

116

Střezetice

Obecní knihovna ve Slavoňově

Slavhostice

83

Místní lidová knihovna Střevač

Místní lidová knihovna Slavhostice

Slavětín

Obecní knihovna Stračov

Obecní knihovna Slavětín nad Metují

Slatiny

198

Střevač

Místní knihovna Slatiny

Slatina nad Zdobnicí

65

Stračov

Obecní knihovna ve Slatině nad
Zdobnicí

Slatina nad Úpou

Název knihovny

Obecní knihovna ve Slatině nad Úpou

Skuřina

84

39

Číslo

Obecní knihovna Stěžírky

Místní lidová knihovna Skuřina

Skuhrov nad Bělou

Ulice

Dr.Vojtěcha

Stěžírky

Místní knihovna Skuhrov nad Bělou

Skřivany

Knihovna – místo

Název knihovny

Obecní knihovna Skřivany

Knihovna – místo

Obec

Trutnov

Trubějov

Trávník

Tetín

Teplice nad Metují

Těchlovice

Špindlerův Mlýn

Šonov

Šonov

Šestajovice

Syrovátka

Svoboda nad Úpou

Svídnice

Světí

Svatojánský Újezd

Sukorady

Suchý Důl

Suchovršice

Studnice

Střezetice

Střevač

Stračov

Stěžírky

Obec

Stěžery

Úbislavice-Stav

Starý Bydžov

Stárkov

Starkoč

Staré Buky

Stará Voda

Stará Paka

Solnice

Sobotka

Sobčice

Smržov

Smiřice

Smidary

Slavoňov

Slavhostice

Slavětín

Slatiny

Slatina nad Zdobnicí

Slatina nad Úpou

Skuřina

Skuhrov nad Bělou

Skřivany

PSČ

541 01

547 01

503 27

507 71

549 57

503 27

543 51

549 71

549 08

551 01

503 27

542 24

517 41

503 12

507 81

508 01

549 62

542 32

549 48

503 12

507 22

503 14

503 12

PSČ

503 21

507 92

503 57

549 36

547 01

542 43

503 51

507 91

517 01

507 43

508 01

503 03

503 03

503 53

549 01

507 32

549 01

507 01

517 56

549 47

507 42

517 03

504 52

JC

www.muzeumtrutnov.cz

http://www.osice.cz/volny-modul2.php?id=18

TR

NA

HK

JC

NA

HK
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz

TR
http://www.obectechlovice.
cz/index.php?option=com_
content&view=article&id=58&Itemid=68

NA

NA

NA

HK

TR

NA

HK

JC

JC

NA

TR

NA

HK

JC

HK

HK

Okres

HK

JC

HK

NA

NA

TR

HK

JC

RK

JC

JC

HK

HK

HK

NA

JC

NA

www.knihovnaspindleruvmlyn.webk.cz

www.knihovnasonovubroumova.webk.cz

http://www.knihovnasyrovatka.webz.cz/

www.musvoboda.cz

http://www.knihovnasveti.webz.cz/

www.knihovnasvatojanskyujezd.wz.cz

www.knihovnasukorady.webk.cz

www.knihovnasuchydul.webk.cz

www.knihovnasuchovrsice.webk.cz

http://www.knihovnastrezetice.wz.cz/

www.knihovnastrevac.wz.cz

http://www.stracov.cz/categ.php?id=6

Webová adresa

http://stezerskaknihovna.webk.cz/

www.knihovnastav.webk.cz

http://www.starybydzov.cz/index.
php?nid=939&lid=CZ&oid=68339

http://staravodahk.webk.cz/

www.knihovnastarapaka.webk.cz

www.sobotka.cz

www.knihovnasobcice.wz.cz

http://knihovna.smirice.cz/

http://knihovnasmidary.webk.cz/

www.knihovnaslatiny.webk.cz

RK

NA

JC

www.slatinanadupou.cz/knihovna/

RK

www.knihovnamarkvartice.webk.cz/pages/
pobocka-skurina.html

HK

Okres

http://www.skuhrov.cz/?sec=23

http://www.skrivany.cz/knihovna/

Webová adresa

Adresář
Adresář

111

112
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
Obecní knihovna Huntířov
Obecní knihovna Vítězná-Komárov
Místní knihovna Vitiněves
Obecní knihovna ve Vlkově
Místní knihovna Voděrady
Místní knihovna Vrbice
Místní knihovna Vrbice
Knihovna KRNAP Vrchlabí
Městská knihovna Vrchlabí
Místní lidová knihovna Vršce
Obecní knihovna ve Vršovce
Knihovna Všestary
Obecní knihovna Výrava
Obecní knihovna Vysoká nad Labem
Místní knihovna Vysoké Veselí

Vítězná-Huntířov
Vítězná-Komárov
Vitiněves
Vlkov
Voděrady
Vrbice
Vrbice
Vrchlabí
Vrchlabí
Vršce
Vršovka
Všestary
Výrava
Vysoká nad Labem
Vysoké Veselí

Velká Jesenice

Obecní knihovna Vinary

Obecní knihovna Velká Jesenice

Veliš

Vinary

Obecní knihovna ve Veliši

Velichovky

Obecní knihovna Vilantice

Obecní knihovna ve Velichovkách

Vamberk

Místní knihovna Vidonice

Městská knihovna Vamberk

Valdice

Vilantice

Místní knihovna Valdice

Val

Vidonice

Obecní knihovna ve Valu

Urbanice

Místní knihovna Vidochov

Místní knihovna Urbanice

Úpice

Vidochov

Městská knihovna Úpice

Úpice

Místní knihovna Veselice

Knihovna, Městské muzeum
a galerie J. W. Mezerové Úpice

Veselice

Místní lidová knihovna Úlibice

Úlibice

Obecní knihovna Velký Vřešťov

Lidová knihovna Úhlejov

Úhlejov

Velký Vřešťov

Místní knihovna Údrnice

Údrnice

Obecní knihovna Velké Svatoňovice

Městská knihovna Týniště nad Orlicí

Týniště nad Orlicí

Knihovna městyse Velké Poříčí

Místní knihovna Tutleky

Tutleky

Velké Svatoňovice

Místní knihovna Tuř

Tuř

Velké Poříčí

Místní lidová knihovna ve Třtěnici

Třtěnice

Velké Petrovice

Místní knihovna Třesovice

Třesovice

Název knihovny

Lidová knihovna Třebnouševes

Třebnouševes

Obecní lidová knihovna
ve Velkých Petrovicích

30

Místní knihovna Třebešov

Třebešov

Knihovna – místo

53

Heldova městská knihovna Třebechovice
Komenského
pod Orebem

Třebechovice
pod Orebem

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010

Mírové náměstí

Vysoká nad Labem

Výrava

Všestary

Krkonošská

nám. Míru

Komárov

Huntířov

Vinary

Vilantice

Velký Vřešťov

Velké Svatoňovice

Náměstí

Ulice

Na Zátiší

Voříškova

náměstí Míru

Val

Urbanice

Bratří Čapků

nám T. G. Masaryka

Čs. armády

Třesovice

Třebešov

Komenského

Školní knihovna, Základní škola
Komenského Trutnov

Trutnov

23

116

102

91

630

222

14

25

91

7

110

91

24

102

94

34

68

102

10

Číslo

200

4

1

84

6

26

1075

50

79

937

10

58

124

79

80

437

399

128

Trutnov

Číslo

Ulice

Krakonošovo
náměstí

Název knihovny

Městská knihovna s regionálními
funkcemi Trutnov

Knihovna – místo

Vysoké Veselí

Vysoká nad Labem

Výrava

Všestary

Vršovka

Vršce

Vrchlabí

Vrchlabí

Vrbice

Vrbice

Voděrady

Vlkov

Vitiněves

Vítězná-Komárov

Vítězná-Huntířov

Vinary

Vilantice

Vidonice

Vidochov

Veselice

Velký Vřešťov

Velké Svatoňovice

Velké Poříčí

Velké Petrovice

Obec

Velká Jesenice

Veliš

Velichovky

Vamberk

Valdice

Dobruška

Urbanice

Úpice

Úpice

Úlibice

Úhlejov

Údrnice

Týniště nad Orlicí

Tutleky

Tuř

Třtěnice

Třesovice

Třebnouševes

507 03

503 31

503 03

503 12

549 01

507 33

543 01

543 01

517 41

507 02

517 34

551 01

506 01

544 01

544 01

503 53

544 01

507 82

509 01

551 01

544 54

542 35

549 32

549 62

PSČ

552 24

507 21

552 11

517 54

507 11

518 01

503 27

542 32

542 32

507 07

507 71

507 23

517 21

517 41

506 01

507 04

503 15

508 01

516 01

503 46

Třebechovice pod
Orebem
Rychnov nad Kněžnou

541 01

541 01

PSČ

Trutnov

Trutnov

Obec

HK

JC

HK
www.knihovnavv.webk.cz

HK
http://www.vysoka-nad-labem.cz/index.
php?nid=934&lid=CZ&oid=1639067

HK

NA

JC

TR

TR

NA

JC

NA

NA

JC

TR

TR

HK

TR

JC

JC

NA

TR

TR

NA

NA

Okres

NA

JC

NA

RK

JC

RK

HK

TR

TR

JC

JC

JC

KO

NA

JC

JC

http://www.vyrava.cz/obecni-knihovna

http://knihovnavsestary.webz.cz/

www.knihovnavrsce.wz.cz

www.mkvrchlabi.cz

http://www.krnap.cz

www.knihovnavrbice.webk.cz

www.knihovnavlkov.webk.cz

www.knihovnavitineves.wz.cz

http://knihovnavilantice.webk.cz

www.knihovnavidochov.wz.cz

www.knihovnavelkyvrestov.webk.cz

www.knihovnavelkesvatonovice.webk.cz

www.knihovnavelkeporici.webk.cz

www.velkepetrovice.cz/knihovna/

Webová adresa

www.velkajesenice.cz/knihovna

www.knihovnavelis.webk.cz

www.obecniknihovnavelichovky.webk.cz

http://www.knihovna-vamberk.cz

www.knihovnavaldice.webk.cz

http://urbanice.cz/knihovna

www.kulturaupice.cz

www.kulturaupice.cz

www.knihovnaulibice.webk.cz

www.knihovnauhlejov.wz.cz

www.knihovnaudrnice.webk.cz

www.knihovnatyniste.cz/

www.knihovnatur.webk.cz

RK

http://www.trebesov.cz/index.
php?id=10052&lang=cze&vyzn=knihovna

JC

HK

TR

TR

Okres

http://hmk.webk.cz/

http://knihovna.zskomtu.cz

www.mktrutnov.cz

Webová adresa

Adresář
Adresář
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JC
www.knihovnazlunice.webk.cz

HK
http://www.zizeleves.unas.cz/

507 34
Žlunice

503 03
Žíželeves
42

145

NA

JC
507 32
Židovice

JC

www.knihovnazernov.webk.cz
Žernov

552 03

NA

112

www.knihovnazeleznice.webk.cz
Železnice
85

549 37
Žďárky
35

507 13

NA

NA
517 21
148

Žďár nad Orlicí

549 55
Žďár nad Metují

542 01
Žacléř

517 21
Zdelov
14

204

Zboží

507 92

http://knihovna.zacler.cz

TR

NA

JC

NA
Záměl
158

504 01
35

Zachrašťany

Knihovníci v Královéhradeckém kraji
Knihovníci s literárním nadáním���������������������������������������������������������19
Oceněné knihovny a knihovníci���������������������������������������������������������22
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
		
Východní Čechy������������������������������������������������������������������24
Šumné knihovny Královéhradeckého kraje�������������������������������������������27
Šumné knihovny 1 (1–500 obyvatel)��������������������������������������������������29
Šumné knihovny 2 (501–1 000 obyvatel)�������������������������������������������35
Šumné knihovny 3 (1 001–3 000 obyvatel)����������������������������������������45
Šumné knihovny 4 (3 001–5 000 obyvatel)���������������������������������������60
Šumné knihovny 5 (5 001–10 000 obyvatel)��������������������������������������64
Šumné knihovny 6 (10 001–20 000 obyvatel)������������������������������������78
Šumné knihovny 7 (20 001–40 000 obyvatel)�����������������������������������83
Šumné knihovny 8 (40 001 a více)�����������������������������������������������������88

Žíželeves

Šimonova

Místní lidová knihovna Žlunice
Žlunice

Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov

Obecní knihovna Žíželeves
Žíželeves

HK .........
JC ..........
NA .........
RK ..........
TR ..........

Místní knihovna Židovice
Židovice

Zkratky okresů:

Obecní knihovna v Žernově
Žernov

Adresář k 15. 9. 2011

Obecní knihovna ve Žďárkách

Místní knihovna Železnice

Žďárky

Železnice

Obecní knihovna Žďár nad Orlicí

Uzávěrka rukopisů k 15. 9. 2011.

Žďár nad Orlicí

Obecní knihovna ve Žďáru nad Metují
Žďár nad Metují

Místní lidová knihovna Zboží
Zboží

Místní knihovna Zdelov

Místní knihovna Záměl
Záměl

Městská knihovna Žacléř

Obecní knihovna Zachrašťany
Zachrašťany

Zdelov

Místní knihovna Záhornice
Záhornice

Na Pilíři

Zachrašťany

Obecní knihovna Vysoký Újezd
Vysoký Újezd

Žacléř

517 71

517 32
Trnov

Vysoký Újezd

Název knihovny

Obecní knihovna ve Vysokově
Vysokov

Záhornice

Vysoký Újezd

517 43

http://www.obeczamel.orlice.cz/knihy/knihy.
php?id=7

HK

RK

HK

NA
549 12

PSČ
Obec

Vysokov
108

Číslo

Knihovnictví v Královéhradeckém kraji 2005-2010
Královéhradecký kraj���������������������������������������������������������������������������4
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Rychnovsko������������������������������������������������������������������������10
		
Trutnovsko�������������������������������������������������������������������������� 11
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Adresář veřejných knihoven Královéhradeckého kraje 2011���������������95

Knihovna – místo

Ulice
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Okres
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Adresář

Šumné knihovny 1

( 1 - 500 obyvatel )

Do sborníku přispěli:
Božena Blažková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,
Bc. Iva Havlová – Městská knihovna Kostelec nad Orlicí,
Bc. Kateřina Hubertová – Knihovna města Hradce Králové,
Naďa Kaločová – Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou,
Mgr. Petra Landsmannová – Knihovna města Hradce Králové,
Blanka Maňhalová – Městská knihovna Trutnov,
Dana Michlová – Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně,
Mgr. Jiří Navrátil – Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého Hradec Králové,
Ivana Nývltová – Muzeum východních Čech,
Eva Semrádová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,
PhDr. Alena Součková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,
Mgr. Věra Škraňková – Městská knihovna Náchod.

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času
2005–2010
Volná příloha knihovnicko-informačního zpravodaje U nás, ročník 21 (2011), číslo 3.

Sestavila Eva Semrádová
Jazyková korektura PhDr. Božena Klabalová
Grafická úprava a tisk AD reklama, s. r. o., Trutnov
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Kde všude jsme již pomohli,
najdete na www.cezregionum.cz.
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010

www.cezregionum.cz

Jsme s vámi. sKUPiNA ČeZ
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Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,
Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové
E–mail: knihovna@svkhk.cz, telefon: +420 494 946 200

Knihovna města Hradce Králové,
Tomkova 177, 500 01 Hradec Králové
E–mail: knihovna@knihovnahk.cz, telefon: +420 495 514 521

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně,
Denisova 400, 506 01 Jičín,
E–mail: knihovna@knihovna.jicin.cz, telefon: 493 532 833

Městská knihovna Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1154, 517 41 Kostelec nad Orlicí
E–mail: knihovna@biblio.cz, telefon: +420 494 321 430

Městská knihovna Náchod
Kamenice 105, 547 01 Náchod
E–mail: knihovna@mknachod.cz, telefon: 491 423 338

Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. - Městská knihovna,
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
E–mail: mkrk@rychnov-city.cz, telefon: +420 494 534 485

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově,
Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov
E–mail: info@mktrutnov.cz, telefon: +420 499 815 544

