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Čestné tituly knihovnice/knihovník Královéhradeckého kraje roku 2019

Eva Semrádová

Titul knihovnice/knihovník roku Královéhradeckého kraje uděluje krajská knihovna společně se SKIP Východní Čechy od roku 2009. 

Titul se nezískává v soutěži, ale je výrazem úcty k úspěšnému působení v knihovnictví. Ocenění jsou knihovníci, kteří se věnovali 

knihovnickému povolání celý profesní život, nebo ti, kterým se podařilo díky mimořádnému úsilí a zájmu dovést v krátké době dříve 

nepracující knihovnu mezi úspěšné a vyhledávané instituce.  V roce 2019 se nominace zaměřily na knihovníky, kteří jsou věrni svým 

knihovnám i několik desítek let a, jak říkají, „stále je to baví“. Knihovny, o které se starají, jsou odrazem jejich osobnosti. Zejména 

knihovníci v malých obcích mají často přímé zásluhy na modernizaci knihovny a jejím aktivním zapojení do sousedské komunity. 

Neméně důležitým faktorem úspěšného působení knihovny v obci je zájem obecního zastupitelstva a z toho vyplývající pravidelná 

finanční podpora.

Za okres Hradec Králové převzala titul paní Věra Kabelková z Obecní knihovny Stračov, která se stará o stračovskou knihovnu 44 

let, je také kronikářkou a stále se pravidelně účastní společenských akcí v obci. Titul knihovnice roku získala za dlouholetou 

knihovnickou činnost.

Obec Stračov má i se svou místní částí Klenice necelých 300 obyvatel. Tato zemědělsky orientovaná obec se nachází 

severozápadně od Hradce Králové a je součástí mikroregionu Nechanicko. Stračov získal v roce 2015 titul vesnice roku 

Královéhradeckého kraje. Obecní knihovna je umístěna v centru obce v patře obecního domu, k akcím je k dispozici zasedací 

místnost obecního úřadu. Knihovnické služby jsou podporovány ze střediskové knihovny v Nechanicích v rámci regionálních funkcí. 

Do knihovny chodí místní mateřská školka, v obci funguje řada spolků.

V okrese Jičín byla vyznamenána paní Věra Jirková z Obecní knihovny Milovice u Hořic. Za dlouhodobý rozvoj kulturního života 

své obce získala v roce 2019 také pamětní medaili hejtmana. Paní Věra Jirková se knihovnictví věnuje 20 let, její zásluhou dobře 

funguje spolupráce s místní základní školou, uskutečňuje se pasování malých čtenářů, výlety, výtvarné dílny a recitační soutěže.

Milovice u Hořic jsou malá obec jižně od města Hořice, žije zde 300 obyvatel. Knihovnu najdeme v centru obce v přízemní budově, 

kde působí také centrum volného času a je k dispozici společenská místnost. Knihovna je napojena na regionální knihovnický systém 

jičínského okresu a doplňována novou literaturou z výměnných souborů. V nabídce služeb jsou kulturní akce i meziknihovní výpůjční 

služba. Dění v knihovně je možné sledovat na webové stránce, která slouží také ke zveřejnění podrobných informací o historii 

Milovic. Paní knihovnice píše obecní kroniku, publikuje v místním tisku a věnuje se zpracování regionální historie; zpracovala téma 

Legionáři v obci Milovice u Hořic a historii ochotnického divadla v obci.

Knihovníkem roku v okrese Náchod se stal pan Stanislav Suchánek z Obecní knihovny Česká Čermná. Pan Stanislav Suchánek 

převzal knihovnu v České Čermné do své péče v roce 1981, tedy před 37 lety, a v současné době již knihovnu předal své nástupkyni.

Obec Česká Čermná se nachází asi 10 km od Náchoda směrem k hranicím s Polskem. Tato obec je domovem pro 500 obyvatel. 

K občanské vybavenosti patří škola i školka, pošta, sokolovna a v obci funguje řada místních spolků. Obecní knihovna sídlí 

v rekonstruovaném domě společně s obecním úřadem, výměnné fondy doplňuje Městská knihovna v Náchodě. Spoluobčané 

charakterizují pana Suchánka jako společenského a obětavého knihovníka, který vždy věděl, co má svým čtenářům doporučit, a 

ochotně se knihovně věnoval i mimo výpůjční dobu, osobně zajížděl pro literární novinky do náchodské knihovny, každý měsíc měl 

připravený program pro školu.

Za dlouholeté vedení knihovny převzala ocenění paní Dita Zuščicová z Obecní knihovny v Hřibojedech v okrese Trutnov.

            Obec Hřibojedy je malá vesnice jižně od Dvora Králové nad Labem, žije zde 220 obyvatel. Obec patří do mikroregionu 

Hustířanka, z turistických zajímavostí lze jmenovat například 3 km vzdálený Kuks. Knihovna obce Hřibojedy je umístěná 

v samostatné budově společně s poštou, v minulém roce se podařilo renovovat interiér a dovybavit dětské oddělení. Knihovna je již 

delší dobu plně automatizovaná a využívá regionální služby Městské knihovny v Trutnově. Paní Dita Zuščicová se o knihovnu vzorně 

stará již 21 let, pravidelně se účastní odborných knihovnických kurzů a získané vědomosti pak využívá ve své knihovně. V nabídce 

jsou kreativně pojaté dětské soutěže i výtvarné dílny, v budoucnu by se v programu knihovny měla objevit setkání spojená 

s biblioterapií.

V kategorii Knihovnice/Knihovník veřejné knihovny převzaly ocenění dvě knihovnice z Knihovny města Hradce Králové, paní Alice 

Hrbková a paní Drahomíra Škrabalová.

Knihovnu města Hradce Králové a její aktivity je nesnadné stručně charakterizovat. Je to největší městská knihovna našeho kraje a 

její služby jsou nastaveny tak, aby svou různorodostí i objemem vyhověly všem zájemcům z krajského města. Ročně navštíví budovy 



knihovny téměř 300 tisíc lidí a přes elektronické rozhraní se připojí dalších 200 tisíc návštěvníků. Knihovna připraví více než 1 600 

různých kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost. Přesto se nezapomíná na literaturu a zájemci o čtení realizují ročně 700 tisíc 

výpůjček.

Paní Alice Hrbková získala ocenění za dlouholeté působení v knihovnictví i za inovativní a celostátně úspěšné aktivity na 

podporu dětského čtenářství. Od počátku své práce v knihovnictví se věnovala službám. V Knihovně města Hradce Králové 

pracovala tři desetiletí, a to zejména mezi návštěvníky dětských oddělení. Svůj kreativní přístup uplatnila ještě ve starých prostorách 

knihovny, kde poprvé vyzkoušela dát půjčovně jasný charakter podle literární předlohy. Nejprve to byly postavy z Pána prstenů na 

Eliščině nábřeží, následovala celostátně populární naučná dílna Pitva knihy. A naposled to bylo dětské oddělení v Malšovicích, 

kterému se říká Věž knihomolů, protože do půjčovny v patře vede cesta po starobylých dřevěných schodech. Ale obdobně netradiční 

byly i její každodenní lekce pro školy, filmové večery a celoroční čtenářské hry, které probíhaly ve všech dětských odděleních 

hradecké knihovny. V roce 2012 připravila paní Hrbková hru Lovci perel, která jednoznačně dělá ze čtení zábavu a dobrodružství a 

kterou v současnosti sdílí celá řada českých knihoven. Tento projekt také dal vzniknout přívlastku „nebroušený diamant mezi 

perlami“, který ke jménu paní Hrbkové připojily kolegyně a kolegové z její domovské knihovny.

Paní Drahomíra Škrabalová získala titul knihovnice roku jako poděkování za dlouholeté působení v knihovnické profesi. Od jejího 

vstupu do knihovnictví uplynulo 43 let, z toho nejdelší počet let prožila v Knihovně města Hradce Králové. Paní Škrabalová se 

specializuje na problematiku hudebních knihoven, zajímají ji automatizované knihovní systémy, je členkou celostátní pracovní 

skupiny pro zpracování speciálních dokumentů. Mezi její aktivity patří práce v odborových organizacích a členství v profesní 

organizaci, tj. ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků regionu Východní Čechy. Členkou regionálního výboru této organizace 

je již více než dvacet let a lze předpokládat, že v této aktivitě bude pokračovat i po ukončení svého profesního působení v knihovně.
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