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Soutěž knihoven jako potvrzení dobré kvality

Eva Semrádová

Soutěž Knihovna roku byla založena na přelomu století z iniciativy Sekce veřejných knihoven SKIP (Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků) a Spolku pro obnovu venkova. Od roku 2003 pak získává knihovna, která zvítězí v celostátním kole, státní cenu 

udělovanou Ministerstvem kultury ČR.

V krajském kole jsou hodnoceny knihovny z obcí přihlášených do soutěže Vesnice roku; vychází se z celkové úrovně 

společenského života v obci. Zájem obcí o přihlášení do soutěže Vesnice roku není v Královéhradeckém kraji tak velký jako v jiných 

krajích, vloni se jich přihlásilo jen 12. Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za moderní knihovnické a informační služby v roce 

2019 získala Obecní knihovna Nepolisy, kterou vede od roku 2007 paní knihovnice Lucie Vejvodová. Obec Nepolisy má téměř 

1000 obyvatel, je to obec plná zeleně, s dobrou občanskou vybaveností, je v ní škola i školka a několik aktivně pracujících spolků. 

Knihovna má výhodné umístění v obecním domě spolu s obecním úřadem a některými službami. Knihovna je otevřena tři dny v týdnu 

a pravidelně se podílí na akcích pro celou obec, jako je dětský den, rozloučení s prázdninami. Vyhledávanou akcí je Noc s 

Andersenem, při které se sází ve veřejném prostoru obce strom pohádkovník. Soutěžní komisi bylo také prezentováno plánované 

rozšíření programů pro malé děti a budoucí modernizace interiéru.

Do celostátního kola soutěže Knihovna roku postupuje knihovna oceněná v krajském kole. Posuzuje se, zda úroveň knihovnických 

služeb odpovídá požadavkům na státní cenu, knihovny hodnotí porota složená z knihovnických odborníků, které do komise jmenuje 

ministr kultury. Komise sleduje všechny zásadní parametry od prostorového vybavení a knihovních fondů až po různorodost služeb, a 

to i v elektronickém prostředí, podporu čtenářství, plnění standardů. Soutěž si za dobu svého trvání získala celostátní prestiž, veřejné 

ocenění udělované „za rozvoj knihovnických služeb a čtenářství“ je vnímáno jako nejlepší doporučení a přispívá k propagaci 

celospolečenského významu knihoven. S knihovnou roku 2019 v obci Větrný Jeníkov na Vysočině se můžete seznámit v rozhovoru, 

který otiskujeme v tomto čísle našeho časopisu v rubrice Webové stránky knihoven.
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