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Soutěže knihoven v čase změn

Bohdana Hladíková

První polovina letošního roku přinesla spoustu novinek a změn. Pozitivních i negativních, některé očekávané, jiné méně. Ne, 

nemluvím jen o všemožně skloňovaném Covidu-19. Mám na mysli soutěže knihoven. V březnu k nám dorazil návrh nových pravidel 

soutěže Městská knihovna roku pořádané SKIP a téměř vzápětí váhu této novinky přehlušila momentální epidemiologická situace a 

uzavírání knihoven. A další zprávy jsme obdrželi až koncem května. To se děly věci. Kromě nutnosti rychle sestavit komisi a vybrat 

v kraji nějakou knihovnu, která by mohla náš kraj reprezentovat v celostátní soutěži, tu byl úkol nominovat do klání Knihovna roku ‒ 

základní knihovna, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury a u níž byla letos mimořádně zrušena návaznost na Vesnici roku.

Jako nová vedoucí metodického oddělení jsem vzápětí obdržela od kolegyně Kateřiny Hubertové, předsedkyně regionálního výboru 

SKIP 08, pozvání do regionální hodnotitelské komise. A vzhledem k tomu, že oba termíny pro výběr byly stanoveny na konec června, 

stala jsem se rovnou členkou druhé komise, kterou jsem tvořila spolu s Janou Sehnalovou, komisařkou soutěže Vesnice roku.

Představa byla taková, že vybereme na základě vlastní znalosti knihoven. Jak jsem se zmínila, jsem ve funkci relativně nová, takže ty 

„své“ ještě tak dobře neznám. Konec konců, máme jich v kraji požehnaně. Takže jsme jich několik vytipovali ve spolupráci 

s metodiky, porovnali statistická data a výsledky benchmarkingu ve vztahu k mediánu stejné velikostní kategorie knihoven. Pak jsme 

objednali kolegu řidiče, který se zároveň ujal fotografování, naplánovali trasu a vyrazili na osobní návštěvu knihoven.

Řeknu vám, je to těžké. V každé knihovně je něco krásného, co by si ocenění zasloužilo. Navíc se velmi těžko mezi sebou 

porovnávají knihovny v menších obcích/městech s těmi většími. Někde dělají báječné akce, jinde zase mají krásně zrekonstruované 

prostory. Tu kladou větší důraz na spolupráci se spolky a komunitní aktivity, jiní se víc věnují čtenářské gramotnosti, vydávají se 

knihy, pořádají se soutěže. Knihovníci vyrážejí ven ze svých knihoven, snaží se zaujmout malé i velké řadou netradičních aktivit. 

Velkou bolestí zatím v některých knihovnách zůstávají prostory. Nejde jen o to, že mnohdy kapacitně nedostačují nebo jsou 

nevhodně rozvržené. Připadá mi nedůstojné, že je ještě i v dnešní době potřeba handicapované návštěvníky na akce doslova 

vynášet vlastníma rukama.

Ale zpět k tématu. Ve dvou dnech se nám společnými silami podařilo objet sedm knihoven. V kategorii městských knihoven to 

postupně byla: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Heldova městská 

knihovna Třebechovice pod Orebem a Městská knihovna Nové Město nad Metují. Přednostně jsme si samozřejmě všímali toho, co 

se hodnotí v celostátním kole, a po vzájemné dohodě nominovali jičínskou knihovnu, kterou čtenářům zpravodaje není třeba nijak 

zvlášť představovat. Má skvělé výsledky v benchmarkingu, zapsala se i do celostátního povědomí. Nebo je tu někdo, kdo nezná 

tradiční Knihovnickou dílnu spojenou s místním pohádkovým festivalem? Jičínští pořádají pro své uživatele řadu akcí na vysoké 

úrovni, podařilo se jim propojit se s veřejností, řadou regionálních subjektů a obsáhnout i širší region a mohou se pochlubit celou 

řadou zajímavých a propracovaných aktivit.

V druhé soutěži jsme pak postupně navštívili Knihovnu Antonína Bocha Libošovice, Obecní knihovnu Předměřice nad Labem a 

Obecní knihovnu Kramolna. Kolegyně z malých knihoven si zaslouží obrovský obdiv za to, co v malých knihovnách dokážou vytvořit 

a jaké akce zorganizovat. I tady bylo třeba zvolit jen jednu z nich, proto jsme reprezentovat Královéhradecký kraj vyslali předměřickou 

knihovnu. Líbila se nám zdařilá rekonstrukce prostor, která nezapomněla ani na bezbariérové řešení. Ocenili jsme mimořádnou 

spolupráci se školou a práci s dětmi, pro které knihovna s využitím propracovaných metodických materiálů pořádá řadu aktivit 

rozvíjejících čtenářskou gramotnost, tvůrčí psaní či výtvarné cítění a podporujících vztah k regionu.

Nominace do obou soutěží jsou odeslány, teď nezbývá než našim knihovnám držet pěsti a těšit se, že uspějí i v celostátním srovnání.
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