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Kamarádka knihovna 

Stanislava Benešová

V úterý 2. června 2015 bylo od rána v pobočce Lužiny Městské knihovny v Praze živo. Aby ne. Vyhlašovaly se zde 

výsledky již páté jubilejní celostátní soutěže Kamarádka knihovna, kterou pořádá SKIP ČR a firma 3M pod záštitou 

MK ČR.

Nejprve se ale křtila Knížka pro prvňáčka Jiřího Žáčka Odemyky zamyky. Autor knihy i ilustrátor Vojtěch Jurík (s 

pseudonymem Vhrsti) se tohoto slavnostního setkání zúčastnili a společně s dětmi z lužinské základní školy ji 

pokřtili. Pro Jiřího Žáčka měly děti překvapení. Vojtěch Petráň a Michela B. Margelinová pro něj napsali báseň a 

zarecitovali mu ji.

Po autogramiádě začalo stoupat napětí. Kterou knihovnu vybrala odborná komise jako tu nejlepší kamarádku 

dětí? Do projektu se zapojilo přes 80 knihoven a děti jim vystavily 15 000 vysvědčení. Do finále se knihovny 

dostaly nejen díky hodnocení dětí, ale také za výborné výsledky své práce. Komise nejlepší knihovny postupně 

navštívila a hodnotila prostředí a přívětivost knihoven, spolupráci s partnery ve městě a také aktivity pořádané pro 

celé rodiny.

Nebudu vás napínat. Umístění knihoven v jednotlivých kategoriích naleznete na adrese: 

www.kamaradkaknihovna.cz. A kam putoval diplom a šek od generálního partnera firmy 3M? Pendolinem odjel do 

Městské knihovny v Havířově. Dana Kochová, vedoucí dětského oddělení a dlouholetá předsedkyně regionálního 

klubka, zářila štěstím. A právem.

Ceny a květiny byly rozdány, šampaňské vypito a začal další pracovní den. Tak ať žije Kamarádka knihovna 2016!

Redakční rada zpravodaje U nás by také ráda pogratulovala všem knihovnám v Královéhradeckém kraji, které se 

v letošním ročníku soutěže Kamarádka knihovna umístily na velmi pěkných místech. Jak již z prvních stránek 

tohoto čísla zpravodaje víte, první pozici v kategorii od 5 001 do 10 000 obyvatel obsadila Městská knihovna 

v Novém Městě nad Metují. Které další knihovny byly úspěšné? Čtěte dále… 

• Do 3 000 obyvatel 

• 7. místo – Obecní knihovna Batňovice

• 3 001-5 000 obyvatel

• 3. místo – Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

• 5 001-10 000 obyvatel

• 3. místo – Městská knihovna Nová Paka

• 9.-11. místo – Městská knihovna Chlumec nad Cidlinou

• 10 001-20 000 obyvatel

• 2. místo – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

• 5. místo – Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

• 11. místo – Městská knihovna Náchod

Kontakt na autorku: npknihovna@monix.cz
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