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Dvůr Králové není jenom ZOO, ale i úspěšná knihovna

Vanda Vaníčková

Soutěž Kamarádka knihovna zahýbala po dvou letech opět knihovnickým světem. Královéhradecký kraj nevyšel 

naprázdno, mezi úspěšnými se mimo jiné objevila Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Opět.

Pohledem statistiky soutěže se knihovna Slavoj umístila v roce 2007 na 23. místě, v roce 2009 poskočila na druhé 

místo, které se podařilo v roce 2011 obhájit. V letošním ročníku, s již oddělenými kategoriemi, jí patří 3. místo mezi 

knihovnami ve městě s 15–21 tisíci obyvateli. Práce (nejen) s dětskými čtenáři není pro knihovnu jenom soutěžní 

úkol, ale zcela běžná věc, kterou dělá tým knihovny s chutí. Na vlastní oči jsem se o tom přesvědčila při návštěvě 

staronové ředitelky Mgr. Marty Staníkové. Při rozhovoru jsme byly „vyrušeny“ malými čtenáři, druháky, kteří 

zavítali do knihovny na Klíčování, aby nezapomněli nejen na knihovnu, ale hlavně na své čtenářské průkazky. 

Nejen z dětských tváří, ale i hereckých výkonů Princezny, Prince Komikse a Nečteráda byla vidět radost. Radost,

s níž jedna strana dává a druhá přijímá.

Koncepce rozvoje královédvorské knihovny jiným a lepším směrem je spojená s rokem 2002 a Mgr. Lenkou 

Antošovou. Má-li současná ředitelka knihovny, paní Staníková, přemýšlet nad úspěchy v Kamarádce knihovně, 

nejde, jak sama říká, začít jinde než u jmenované kolegyně. Během jedenácti let, která v životě knihovny uplynula, 

knihovnický kolektiv vytrvale navazuje na dobře rozběhnutou práci. Soutěž tedy pro knihovnu Slavoj rozhodně 

není milníkem, k němuž se jednou za dva roky upínají. Naopak je během na dlouhou trať a zpětnou vazbou

komise dívající se na knihovnu zase trochu jiným kritickým pohledem, než nabízejí čtenáři či veřejnost. A i když 

v závěru soutěže stojí vítězné knihovny na stupních vítězů samy za sebe, vědí, že k úspěchu pomáhají mimo jiné i 

nápady a tipy ostatních knihovníků. Sdílení rad a knihovnických zážitků má v oblibě i paní ředitelka Staníková, pro 

niž jsou zkušenosti druhých zároveň motivační.

Základem úspěchů knihovny Slavoj nejsou tedy pouze šikovné „děckařky“, krásná vysvědčení, početné výpůjčky, 

ale i otevřené klima, jež knihovna bezpochyby, dle slov své nejvyšší, má.

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


