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Soutěž "Kamarádka knihovna" ve 
Rtyni v Podkrkonoší           

Jana Sehnalová           
 

     Soutěž vyhlásil na podzim SKIP spolu se svým KDK SKIP. Generálním partnerem soutěže se 
stala firma 3M. Cílem soutěže bylo získat pro knihovny více dětí. 
 
      Zpočátku se do soutěže přihlásilo jen málo knihoven. I my ve Rtyni jsme se rozmýšleli, zda se 
přihlásit. Zdálo se nám, že naší činností ani prostorami dětského oddělení nemůžeme konkurovat 
šikovnějším kolegyním z větších knihoven. Na Knihovnické dílně v Jičíně nám celou soutěž 
objasnila předsedkyně KDK SKIP Eva Sedláčková. Teprve na základě těchto informací jsem se 
rozhodla, že se do soutěže zapojíme. Dětští čtenáři měli hodnotit knihovnu, kam si chodí číst a 
půjčovat knížky. Děti měly možnost vystavit svým knihovnám vysvědčení, a to doslova, protože 
hodnotící formuláře skutečně vypadaly jako vysvědčení. Předměty, které děti známkovaly, byly: 
1. Jaká je knihovnice 
2. Má knihovna velký výběr zajímavých knih 
3. Jak jsi spokojený s počítači v knihovně 
4. Líbí se ti v knihovně 
 
      Pokud dětem známky nestačily, mohly o knihovně něco napsat nebo namalovat. Některé děti to 
opravdu využily a i výtvarně se projevily. 
 
      Ve Rtyni se do soutěže zapojilo 72 dětí z 221 registrovaných dětských čtenářů. Děti velmi 
příznivě hodnotily knihovnice. Prostředí v knihovně se jim líbí, ale uvítaly by větší prostory dětského 
oddělení. O něco kritičtější byly, pokud šlo o počítače. Nejčastěji si stěžovaly, že je jich málo a jsou 
pomalé. 
 
      Soutěž nám pomohla udělat průzkum mezi dětmi, jak nás vnímají. Kritika malých prostorů z úst 
knihovnice je slabým argumentem pro zřizovatele. Vyjádření dětí k tomuto problému vnímám velmi 
pozitivně a rozhodně ho využiji v dalším jednání se zástupci zřizovatele. Tato zpětná vazba od dětí 
byla pro mě velmi přínosná. Věřím, že i pro spoustu kolegyň, které se do soutěže také zapojily. 
 
      Podrobné informace naleznete na adrese: http://www.kamaradkaknihovna.cz . Soutěží se 
budeme podrobněji zabývat v následujícím čísle. 
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