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Poprvé předáno ocenění Knihovna Jičínska

Helena Vejvarová 

Mnozí z nás jistě pamatují ocenění Budujeme vzornou lidovou knihovnu, nebo o něm alespoň slyšeli. V poslední 

době však podobné ocenění pro knihovny chybělo, a tak jsme se s tím u nás, v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, 

rozhodli něco udělat. Slovo dalo slovo a od jara loňského roku jsme připravovali setkání knihovnic a knihovníků 

jičínského okresu, při kterém jsme se rozhodli poprvé udělit titul pro „nej“ knihovnu našeho regionu. Kdo ho 

dostane - v tom jsme měli od začátku jasno. Ale vymyslet název byl docela oříšek. Oslovili jsme proto současné i 

bývalé kolegyně a kolegy a nápadů se sešlo opravdu mnoho. Snažili jsme se vyhnout názvům podobným jiným 

oceněním a nakonec jsme došli k výstižnému pojmenování - Knihovna Jičínska.

A pak už přišel dlouho očekávaný den, kterým byl čtvrtek 19. listopadu 2015. Po uvítání účastníků ředitelkou 

Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně Mgr. Janou Benešovou proběhlo první slavnostní předání ceny Knihovna 

Jičínska 2015. Titul převzala pro Lidovou knihovnu Mlázovice její dlouholetá knihovnice Blanka Johnová. Knihovna 

má dlouhodobě vynikající výsledky - nadstandardní počet čtenářů, výpůjček i návštěvníků. Velmi dobrá je 

i spolupráce knihovnice s vedením obce, které knihovnu maximálně podporuje. Blahopřát paní Johnové přijel i 

starosta Mlázovic Tomáš Komárek.

Promluvil také Oldřich Suchoradský, bývalý knihovník z Mlýnce: „Na setkání jsem byl přímým účastníkem velké 

události: zvolení laureáta nové regionální ceny – KNIHOVNA JIČÍNSKA –, na které jsem se tak trochu podílel tím, 

že jsem často na podobných setkáních knihovníků vzpomínal na soutěž Budujeme vzornou lidovou knihovnu, kde 

naše malá knihovna v Mlýnci postupovala všemi koly a nakonec uspěla v tom nejvyšším. Znovu jsem byl 

knihovníky vyzván, abych vzpomínal na slavnostní vyhlášení v Košicích a pak v Prievidzi, kde jsme titul definitivně 

získali.”

Dana Michlová, metodička okresu Jičín, řekla: „Už léta mě mrzí, že knihovna nemá možnost získat ocenění 

Knihovna roku, pokud se celá obec neúčastní soutěže Vesnice roku. Proto jsme se rozhodli knihovny v rámci 

našeho regionu ohodnotit sami. Letos je to poprvé a doufáme, že se to stane tradicí. Naše knihovny si uznání

a podporu zaslouží.”

V průběhu předávání mohli hosté sledovat prezentaci složenou ze snímků pořízených během slavnostních udílení 

titulů Knihovnice/Knihovník Královéhradeckého kraje roku 2009–2015. Pro prezentaci byli vybráni oceněné 

knihovnice a knihovníci Jičínska.

Po celou dobu setkání jsme také využili obrazovku zařízení Xbox One, zakoupeného pro jičínský klub mladých 

Free time, k promítání vizitek knihoven našeho regionu.

Po slavnostním vyhlášení byl pro knihovnice připraven odborný program. Vyslechly si informace o vykazování 

statistiky za rok 2015 a o novinkách v regionálním knihovním systému. Dále byla připomenuta důležitost webových 

stránek knihoven a možnost individuálního proškolení v jejich úpravě. Prezentována byla také nová služba jičínské 

knihovny, která představuje moderní alternativu k výpůjčkám knih papírových. Řeč byla o e-knihách. Službu 

zajišťuje společnost eReading a finančně je podpořena grantem Ministerstva kultury ČR.  

Setkání bylo ukončeno „dárkem“. Za celoroční práci byly knihovnice odměněny besedou se Stanislavem 

Zindulkou, nazvanou Slzy smíchu, kde s vtipem vyprávěl o celoživotní procházce na prknech, která znamenají 

svět, a mnohém dalším.

Kontakt na autorku: vejvarova@knihovna.jicin.cz

Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/
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Prezentace ze slavnostního dne: http://knihovna.jicin.cz/prezentace.html
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