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Knihovníci Královéhradeckého kraje 
roku 2009           

Eva Semrádová a Alena Sou čková           
 

     Součástí slavnostního večera k 60. výročí založení Studijní a vědecké knihovny bylo i předání ocenění 
Knihovník Královéhradeckého kraje roku 2009. V následujících řádcích vám stručně představujeme 
vyznamenané knihovníky. Knihovníky podle návrhů pověřených knihoven jmenovala ředitelka Studijní a 
vědecké knihovny Mgr. Eva Svobodová společně s předsedkyní regionálního výboru SKIP Mgr. Věrou 
Škraňkovou. 
 
      Mgr. Lidmila Koš ťálová  pracovala ve sféře veřejných knihoven od roku 1967. Začínala v Městské 
knihovně v Nové Pace (1967-1976), dále působila v Hořicích (1977-1985) a od roku 1985 do února 
letošního roku byla ředitelkou Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. 
Jičínská knihovna se během jejího působení rozšířila a získala pro svou činnost celý bývalý Studentský 
dům. Postupně bylo vybudováno a podstatně rozšířeno dětské oddělení, hudební oddělení, vznikly i 
výstavní prostory. Knihovna se stala uznávaným kulturním zařízením města.  
Dalším počinem knihovny pod vedením magistry Košťálové je vydavatelská činnost zaměřená na region. 
Zmínit rovněž musíme známý festival Jičín město pohádky a Knihovnické dílny od roku 1997 v rámci 
tohoto festivalu, které jsou velmi oblíbeny mezi pracovníky dětských oddělení knihoven z celé republiky. V 
roce 2006 byla v rámci festivalu, za účasti dcery Václava Čtvrtka, Městská knihovna v Jičíně slavnostně 
přejmenována na Knihovnu Václava Čtvrtka a byla zde slavnostně otevřena expozice Václava Čtvrtka. 
Mgr. Košťálová se rovněž angažovala ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků. V letech 2001-
2004 byla předsedkyní celostátního Klubu dětských knihoven.  
 
      Mgr. Marie Sobotková  nastoupila do náchodské okresní knihovny v roce 1972 po absolvování 
vysokoškolského studia oboru knihovnictví a informační vědy. Ředitelské místo, které zastávala do března 
letošního roku, převzala po doktoru Jaroslavu Suchém, který byl významnou a uznávanou knihovnickou 
osobností. 
V roce 1996 byla náchodská knihovna transformována z okresní na městskou a stala se obecně 
prospěšnou společností. Největší zásluhou ředitelky Sobotkové bylo prosazení celkové rekonstrukce 
budovy knihovny. Ta probíhala za provozu v letech 2002 až 2004. Náchodská knihovna je příjemné 
kulturní zařízení, vybavené moderními technologiemi. Knihovna pod vedením Marie Sobotkové získala 
několik finančních dotací pro rozšíření poskytovaných služeb. 
Mgr. Marie Sobotková se ve svém profesním zaměření také věnovala práci s regionální literaturou. 
Spolupracovala na vydání několika regionálních bibliografií, organizovala přednášky a besedy o novinkách 
regionální literatury pro školy a veřejnost a členy Klubu seniorů, podílela se na propagaci tvorby 
regionálních autorů na prezentacích jejich knih i na literárních procházkách po městě - Po stopách 
Dannyho Smiřického s úvodní besedou o Josefu Škvoreckém. 
 
      Paní Ivana Novotná  se od roku 2003 věnuje Obecní knihovně v Roudnici v okrese Hradec Králové. 
Knihovnu převzala ve velmi dobrém stavu, přesto se jí daří stále zvyšovat úroveň nabízených služeb. 
Roudnická knihovna je nyní vybavená nábytkem podle návrhu paní knihovnice a počítačem získaným z 
grantu VISK 3, každoročně se účastní celostátních propagačních akcí, má vlastní nákup, nabídku 
výměnných souborů i kulturních pořadů, spolupracuje s mateřskou školou, v knihovně pracuje kroužek 
keramiky. Paní Novotná vede knihovnu s nadšením, osobním nasazením, je kreativní a nápaditá. Ale je 
také skromná a ochotná pomoci ostatním knihovníkům jako vedoucí knihoven Mikroregionu Urbanická 
brázda. Paní knihovnice spolupracuje na akcích pro roudnické občany pořádaných Obecním úřadem a 
připravuje zpravodaj obce. 
http://www.obecroudnice.cz/knihovna.php  



 
      Paní Miroslava Va ňková  se vrátila do své rodné obce Libuň v okrese Jičín v době odchodu do 
důchodu a od roku 1997 převzala starost o obecní knihovnu. Za jejího působení investovala obec Libuň 
finance do celkové rekonstrukce knihovny, byl zaveden veřejný internet. Paní knihovnice si dobře osvojila 
práci s novou technologií, aktivně se stará o dodávky výměnných souborů, sama miluje knihy a umí je 
doporučit svým čtenářům. Také se pravidelně účastní společenských událostí v obci. Paní Vaňková se 
věnovala vedení obecní knihovny 12 let a v letošním roce předává knihovnu svému nástupci. 
http://www.knihovnalibun.wz.cz/  
 
      Paní Marie Grimová  je rodačka z Nového Hrádku v okrese Náchod a čtenářům novohrádeckým 
slouží již více než 40 let. Vždy aktivně pracovala na rozvoji kulturního života obce, byla členkou 
zastupitelstva, v knihovně pořádá kulturní akce pro děti, spolupracuje s místní školou a školkou. Knihovnu 
navštěvuje 28 % obyvatel obce, polovinu čtenářů tvoří děti. Paní Grimová a její knihovna se podílí i na 
tom, že městys Nový Hrádek získal v soutěži Vesnice roku 2009 Královéhradeckého kraje bílou stuhu za 
činnost mládeže v obci. 
http://www.novy-hradek.cz/index.php?str=knihovna  
 
      Paní Dagmar Honsnejmanová  je od roku 1997 knihovnicí v obci Mokré v okrese Rychnov nad 
Kněžnou. Svou práci vykonává s velkým elánem, sama říká, že práce v knihovně byl její dávný sen, a 
největší odměnou, na kterou se těší, je nadšení a úsměvy dětí, pro které vymýšlí knihovnické akce. 
Knihovnu Mokré navštěvuje více než 40 % obyvatel obce a je známá po celém svém okolí, je místem 
setkávání, má svoje webové stránky, při knihovně pracuje výtvarný klub dětí a vydává se místní zpravodaj. 
Knihovna je vybavena dvěma počítači a automatizovaným knihovnickým systémem Clavius. 
Paní Honsnejmanová připravila letos ve své knihovně U Mokřinky oslavu 120. výročí založení knihovny a 
v soutěži Knihovna roku 2009 získala Čestné uznání za mimořádný rozsah služeb obyvatelům obce se 
zřetelem k elektronickým službám a v soutěži Vesnice roku 2009 Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje 
za podíl knihovny na kulturním životě v obci. 
http://www.obecmokre.cz/knihovna/  
 
      Pan Mgr. Emil Pokorný  patří mezi pamětníky českého knihovnictví. Započal svou knihovnickou dráhu 
již před mnoha lety, vystudoval vysokou školu osvěty a novinářství, v letech 1966 - 1984 působil jako 
ředitel Městské knihovny ve Dvoře Králové nad Labem, a protože se nemohl rozloučit se světem knih ani 
po odchodu do důchodu, začal pracovat jako dobrovolný knihovník v obecních knihovnách v Kocbeři a 
Vítězné-Komárově. V knihovně Vítězná - Komárov působí dodnes. 
http://www.vitezna.cz/?page=page16  
 
      Redakční rada děkuje všem oceněným za jejich dlouholetou a záslužnou práci v knihovnách našeho 
regionu. 
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