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Moje kamarádka je knihovna

Eva Komínová

I když si již druhým rokem užívám starobního důchodu a věnuji se zálibám, na něž mi 
v průběhu let strávených za pultem dětského oddělení knihovny nikdy nezbýval čas, byla jsem 
přizvána na slavnostní setkání zástupců vítězných knihoven soutěže Kamarádka knihovna. Prý proto, 
že jsem tak trochu zodpovědná za průběh tří minulých ročníků a uspokojivé výsledky Knihovny 
města Hradce Králové v této soutěži (v prvním, tak trochu zkušebním ročníku 17. místo z 50 
soutěžících knihoven, ve 2. ročníku 4. místo, ve 3. ročníku 3. místo). Jak knihovna stoupala po 
stupíncích výš a výše, tak se jí v letošním roce (4. ročník) podařilo v kategorii největších knihoven 
získat 1. místo. Od roku 2006, kdy se poprvé „rozjel“ projekt Kamarádka knihovna, jsem skutečně 
byla při tom, ale nemohu sama sobě přičítat veškeré zásluhy. Nebýt báječného týmu hradeckých 
„děckařek“ a jejich výborné spolupráce při poctivém plnění soutěžních kritérií, úspěchů by nebylo 
dosaženo. A tak jsem na toto setkání jela s myšlenkou a vzpomínkami na ně na všechny, protože i 
když jsem už někde jinde (a nechtěla bych se vracet), stále jsem tak trochu s nimi. 

Vyhodnocení výsledků a ocenění vítězných knihoven soutěžících ve 4. ročníku soutěže 
Kamarádka knihovna se uskutečnilo 31. 5. 2013 v supermoderním sídle společnosti 3M v office 
komplexu The Park na pražském Chodově. Setkání probíhalo opravdu ve slavnostním duchu za 
účasti zástupců firmy 3M, generálního partnera soutěže, dále vedoucích funkcionářů SKIPu (pro 
zasvěcené je jistě nemusím jmenovat) i za přítomnosti 1. náměstka ministryně kultury pana Františka 
Mikeše a nedostižné moderátorky Zlaty Houškové, která svůj proslov kořenila vtipem, tak jak ji 
ostatně známe, i vybranými úryvky z níže zmíněné knížky.

Vyhlášení výsledků a předání cen vítězným knihovnám předcházel slavnostní křest letošní 
„knížky pro prvňáčka“ Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky básníka Radka Malého a ilustrátorky 
Alžběty Skálové. Knížku pokřtila opravdovým šampaňským spisovatelka Alena Ježková společně se 
sedmiletou Eliškou Bočkovou. V rámci projektu Kamarádka knihovna věnuje totiž firma 3M Česko 
vždy také cenu jednomu dítěti, obvykle vítězi související soutěže. Letos to byla výtvarná soutěž o 
nejhezčí obal na oblíbenou knížku, kterou tato holčička vyhrála.

Po krátké přestávce s pohoštěním následovalo vyhlášení vítězů letošní Kamarádky knihovny. 
Porota poprvé v tomto ročníku dělila a hodnotila knihovny podle velikostních kategorií do pěti 
skupin a krom toho určila absolutního vítěze. Výsledky jsou známy. 

I když nejsem přívržencem okázalých gest, jsem vděčná současnému vedení Knihovny města 
Hradce Králové, že jsem byla přizvána, a nastoupená v řadě s ostatními mohla na chvilku zažít pocit 
štěstí a radosti, že se dobrá věc podařila a že jsem k tomu mohla přispět i svými silami.
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