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Reportáž z jednoho příjemného podvečera aneb Setkání knihovnic 
a knihovníků a všech přátel krásného slova

Jana Benešová

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové uspořádala ve středu 31. října 2012 pod záštitou hejtmana 

Královéhradeckého kraje a za finanční podpory města Hradec Králové a regionálního výboru Svazu knihovníků a 

informačních pracovníků Setkání knihovnic a knihovníků a všech přátel krásného slova spojené s předáním titulů 

Knihovnice/Knihovník roku Královéhradeckého kraje. Takové setkání se konalo již počtvrté, ve spojení s předáním 

ocenění Spolku krásného slova podruhé.

            Sešli jsme se v pátém podlaží Studijní knihovny všichni svátečně naladění, pracovníci hostitelské 

organizace trošku nervózní z obav, aby vše dobře dopadlo.

            Zahájení se ujala ředitelka knihovny Mgr. Eva Svobodová, která zejména vyzvedla společné zájmy mezi 

knihovníky a spisovateli - členy Spolku krásného slova a to, že se vzájemně potřebují a pomáhají si. Také 

představila vzácné hosty: náměstka primátora města Hradec Králové PhDr. Jindřicha Vedlicha, vedoucího odboru 

kultury Krajského úřadu PhDr. Pavla Mertlíka, ze stejného odboru Bc. Jaroslavu Vydarenou. Velkým potleskem byl 

přivítán textař a básník Vladimír Fuks. Nechyběli ani zástupci Národní knihovny v Praze, předseda SKIP (Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků ČR) a ředitel Knihovnického institutu PhDr. Vít Richter a Mgr. Ladislava 

Zemánková. Nejvzácnějšími hosty ale byli nejlepší knihovnice a knihovníci našeho kraje, doprovázení většinou 

starostkami a starosty obcí, které jejich knihovny zřizují.

            Po představení a zahájení vystoupil Tomáš Koloc, spoluzakladatel Spolku krásného slova, který moderoval 

první blok slavnostního večera. Nejdříve uvedl Ivanu Velčovskou, která nás potěšila svou písní a hrou na kytaru. 

Poté došlo ústy předsedy Spolku Mgr. Jana Hlouška k  představení tohoto již téměř deset let existujícího 

uskupení. Hovořil o pořádání pouliční kampaně ke Dni poezie „Kapka poezie nikoho nezabije“ a o publikační 

činnosti. Jeho vystoupení vtipně glosoval Vladimír Fux.

            Po představení Škrabodílen (Škrabákovy dílny tvůrčího psaní), které Spolek pořádal letos podruhé, došlo 

k předání ocenění za úspěšné absolvování v oblasti publicistiky, poezie a prózy. Všichni ocenění frekventanti dílen 

přečetli ukázky ze svých prací. Opět velmi mile a osvěžujícím způsobem vystoupil Vladimír Fux. Během 

rozhovoru, který s ním vedly frekventantky dílny publicistiky, jsem neodolala a zapsala si jeho větu: „Ženám nikdy 

nic vyčítat nebudu, i kdybych měl pravdu.“ Spolek se rozloučil hudbou a zpěvem, opět v podání Ivany Velčovské.

            Druhý blok večera s noblesou zahájila a moderovala Bc. Kateřina Hubertová, předsedkyně regionálního 

výboru SKIP. Nejprve uvedla PhDr. Víta Richtera, který upozornil, že občas slýcháme poznámky o tom, že se 

nečte, a dotazy, zda nechceme s knihovnami skončit. Díky průzkumům nám a zejména představitelům státní 

správy předložil data, která známe z praxe. Bylo velmi důležité zde říci, že Češi jsou výborní čtenáři a knihovny 

mají velký potenciál. Hovořil také o tom, že v loňském roce knihovny v naší republice navštívilo víc než dvacet čtyři 

milionů návštěvníků, což je více než počet lidí, kteří navštívili dohromady všechny ostatní kulturní instituce a 

k tomu 1. a 2. fotbalovou a hokejovou ligu. Také poděkoval knihovnicím a knihovníkům za jejich práci a jejich 

zřizovatelům a všem, kteří knihovny podporují.

Následoval hlavní bod večera, předání cen nejlepším z nás. Uvedla jej Bc. Kateřina Hubertová, která 

hovořila o velké náročnosti profese knihovníka. Představení oceněných knihovníků se ujala PhDr. Alena Součková 

z SVK Hradec Králové. Knihovnicí/Knihovníkem roku se stali: Hana Kozúbková z Místní knihovny Malé 

Svatoňovice, Libuše Kyralová z Obecní knihovny Šonov u Broumova, Jarmila Matyková z Místní knihovny 

Javorníce, Helena Pavlíková z Obecní knihovny Žíželeves, Zdena Pfeiferová z Městské knihovny v Novém Městě 
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nad Metují, Zdeněk Prchal z Místní knihovny v Lukavci u Hořic a Jaroslava Vítová z Knihovny Egona Hostovského 

v Hronově. Medailonky všech oceněných jsou uvedeny v dalším příspěvku tohoto zpravodaje. Většinu oceněných 

doprovázeli starostky a starostové z příslušných obcí, kteří mají nemalý podíl na kvalitě knihoven. Ocenění předali 

PhDr. Richter, PhDr. Mertlík, Mgr. Svobodová, a Bc. Hubertová. Soudíc podle sebe, myslím, že nám, knihovnicím 

z pověřených knihoven, se tetelilo srdíčko radostí a pýchou na „svoji, svého“ knihovnici, knihovníka. Ti obdrželi 

diplom, obraz, propagační materiály a květinu. Důležité ale je, že byli oceněni za práci v knihovně, za práci, která 

není příliš doceňována finančně ani společensky. Je ale jen na nás, jak se dokážeme prosadit, a tato akce byla 

jednou z těch, které ukazují na kvalitní, obětavou a potřebnou práci knihovníků.

Poděkování získala také Obecní knihovna Batňovice za nominaci na Knihovnu roku 2012 a Obecní 

knihovna Vrbice, která letos obdržela Cenu hejtmana „za vzorné vedení knihovny“. Předávání cen ukončila 

moderátorka výzvou ke starostkám a starostům: „Važte si svých knihovníků.“

Dalším bodem programu byl křest publikace „Knihovnické rozhovory“, která zachycuje vzpomínky devíti 

knihovnic a knihovníků. S Marií Grimovou z Nového Hrádku, Boženou Kašparovou z Lejšovky, Bohumilou 

Krausovou z Chvalkovic, Petrem Pavlem, knihovníkem v Bělé u Pecky a v Pecce, Václavem Pavlíčkem ze Stěžer, 

Zdeňkem Prchalem z Lukavce u Hořic, Janou Simonovou z Křinice, Oldřichem Suchoradským z Mlýnce 

u Kopidlna a Hanou Šťastnou z Lískovic vedla rozhovor členka redakční rady U nás Bc. Vanda Vaníčková. Křtu se 

za dozoru přítomných dotazovaných ujaly Mgr. Zemánková, šéfredaktorka krajského knihovnického zpravodaje 

Božena Blažková a Bc. Vydarená. Publikace je volnou přílohou knihovnicko-informačního zpravodaje U nás. Byla 

distribuována se 3. letošním číslem a je k dispozici na http://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-22-%

282012%29-cislo-3-Volna-priloha.pdf. V závěru ceremoniálu zaznělo z úst pracovnice SVK v Hradci Králové Evy 

Semrádové poděkování metodičkám z  Náchoda, Jičína a Hradce Králové za zprostředkování rozhovorů. Nejen 

tyto tři, ale všechny metodičky zaslouží velký dík za svoji mnohdy nelehkou práci. Ta však, pokud se dělá s plným 

nasazením, přináší své ovoce v podobě krásných knihoven, vzdělaných, úžasných knihovnic a knihovníků a 

spokojených čtenářů v malých knihovnách.

            Vernisáž výstavy „České knihovny včera, dnes a …“ byla pěknou tečkou za oficiálním programem. Božena 

Blažková nás provedla okolo devíti panelů, představujících zajímavé knihovnické dokumenty od doby čtenářských 

a vzdělávacích spolků až k současnosti a budoucnosti. Snad ještě zajímavější byly trojrozměrné předměty, 

umístěné ve vitrínách. Všem doporučuji výstavu si prohlédnout, podivit se, s čím naši předchůdci pracovali nebo 

jak neuvěřitelně rychlý je vývoj v našich knihovnách. SVK plánuje vydat texty i obrázky z výstavy v brožuře na 

volných listech, a tak budou všechny knihovny mít možnost výstavu představit i ve svých prostorech.

Příjemnou tečkou na závěr byl raut, kde jsme měli možnost si popovídat, vyhodnotit, poděkovat.

            Milé kolegyně ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, děkuji Vám za příjemný zážitek. Opět jsem 

si uvědomila, jak je mi mezi knihovnicemi a knihovníky dobře a jak jsem ráda, že mezi ně patřím. Navíc jste jistě 

přispěly ke zviditelnění naší profese a poukázání na tradici i současnost, ve které mají knihovny své důležité 

místo.
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