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Malá inspirace z Knihovny roku           

Božena Blažková           
 

     Již potřetí uspěly naše knihovny v celostátní soutěži Knihovna roku (Knihovna města Hradce 
Králové, Praskačka, Mokré). V krajském měřítku hodnotí knihovny komise, která objíždí soutěž 
Vesnice roku. Knihovny a regionální výbor SKIP v této komisi již několik let zastupuje paní Věra 
Škraňková z Náchoda. O soutěži i o zúčastněných a oceněných knihovnách vás v našem zpravodaji 
pravidelně informujeme. Pracovní setkání k nominaci knihoven do celostátní soutěže Knihovna roku 
2010 se uskuteční v březnu, tedy až po uzávěrce tohoto čísla. Činnosti základních knihoven se 
budeme v našem zpravodaji věnovat celý rok. Na úvod se pokusím shrnout některé poznatky z 
loňského ročníku tak, jak byly předneseny v říjnu na sekci veřejných knihoven SKIP.  
 
      Velká pozornost byla věnována metodické činnosti - tzn. systému práce pověřených knihoven. 
Celostátní i naše krajská komise upozorňují na velké rozdíly v kvalitě metodického přístupu 
jednotlivých pověřených knihoven. Je zapotřebí, aby v jednotlivých regionech byl vytvořen fungující 
systém poskytování knihovnických služeb a informací. Musíme mít neustále na zřeteli, že i ta nejmenší 
knihovna je součástí celku a musí poskytnout služby úměrné požadavkům jednadvacátého století. 
Všechny knihovny bez rozdílu velikosti by měly mít informace o celostátních akcích a aktivitách. Ryze 
knihovnické a informační vzdělávání by mělo být doplněno o nová obecnější témata - např. práce s 
lokální historií a regionálními výročími a osobnostmi či interiérový design veřejných prostor. 
 
      Není dobré, že většina malých obecních knihoven doplňuje své fondy pouze výměnnými soubory. 
V každé obci by měly být ve stálém fondu knihovny základní encyklopedie a další hodnotná naučná 
literatura, která bude alternativou k pouhému vyhledávání informací na internetu.  
 
      Vkusná a nápaditá výzdoba není o velkých financích, ale spíše vypovídá o schopnosti knihovny 
získat spolupracovníky v místě působení. Přitažlivá bývá zejména prezentace akcí a aktivit konaných 
přímo v knihovně. Důležitá je i čistota a pořádek. Regály ucpané starými ušmudlanými knihami, 
zaprášené květiny nejsou tím správným lákadlem k návštěvě. Vystavený dětský obrázek nebo 
oceněná básnička však spolehlivě přivedou spolu s dětmi i někoho dalšího z rodiny. Výtvarné a 
rukodělné aktivity knihovny by měly být vždy propojeny s podporou čtení a neměly by převažovat nad 
ostatními akcemi.  
 
      Zajímavé akce a nápady je zapotřebí propagovat také mezi knihovnickou obcí, protože se mohou 
stát inspirací pro další knihovny. Kromě pravidelných setkání spojených s výměnou zkušeností a 
nápadů je vhodné pořádat pro knihovníky a jejich zřizovatele společné exkurze do zajímavých, 
inspirativních knihoven.  
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