
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás 
Vyšlo: 12.10.2010 
Číslo: Ročník 20 (2010), Číslo 3 
Sekce: Šumné knihovny 
Název článku: Krajská knihovna roku 2010 aneb Rok v Batňovicích 
Autor: Božena Blažková 
Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=201003002 
 
 

Krajská knihovna roku 2010 aneb Rok v Batňovicích 

Božena Blažková 

S historií knihovny v Batňovicích jsem vás podrobně seznámila v článku Obec Batňovice a knihovna, který vyšel v loňském 
roce v letním čísle. Knihovna se tehdy na jaře přestěhovala do nových prostor. Hned po otevření se v té době nová a 
v knihovnickém dění neokoukaná knihovnice Markéta Tučková pustila do Noci s Andersenem. Využila zkušeností Jany 
Sehnalové z nedaleké Rtyně v Podkrkonoší (její přátelské rady a zkušenosti využívá stále a moc za ně děkujeJ) a pustila se 
do práce. 
            A než se rok s rokem sešel, knihovna se stala krajským „skokanem“ roku. Obec uspěla v krajském kole soutěže 
Vesnice roku 2010 a získala Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za vedení obecní knihovny. Slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže se odehrálo v sobotu 21. srpna ve vítězné obci Nepolisy. Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje a 
finanční odměnu za vedení Obecní knihovny pro Batňovice si z rukou samotného hejtmana Lubomíra France převzaly 
starostka obce Vladimíra Pátková a knihovnice Markéta Tučková. 
            Knihovna zároveň postoupila do celostátní soutěže "Knihovna roku 2010". Hodnotící komise jmenovaná Ministerstvem 
kultury ČR navštívila batňovickou knihovnu 1. září. V době, kdy tento článek píši, ví pouze několik knihovnických odborníků z 
hodnotící komise, jak knihovnické „klání“ dopadlo. Soutěžící knihovny se výsledky dozvědí až na slavnostním předání cen 
Ministerstva kultury ČR, které se uskuteční 30. 9. v prostorách Konírny Nostického paláce na Malé Straně. Další nominace a 
posléze i výsledky naleznete na adrese:  http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2010/index.htm . 
A nám všem nezbývá než se těšit, že se s námi o své dojmy z Nepolis i z Prahy podělí knihovnice Markéta Tučková v příštím 
čísle. 
            Vypisování všech akcí, které se v Batňovicích za rok konaly, to by samo vystačilo na jeden dlouhý článek. Mnohé 
profesionální knihovny by si z ní mohly vzít příklad. Prohlédněte si webové stránky obce: 
http://www.batnovice.cz/knihovna/knihovna.htm i knihovny: http://www.knihovnabatnovice.wz.cz/ a přesvědčte se sami. 
Batňovické děti se mohly zúčastnit již dvou Nocí s Andersenem, jsou pasovány na čtenáře, besedují se spisovatelkou, účastní 
se akce Celé Česko čte dětem, soutěží, mají své výtvarné dílničky atd. Nové umístění umožňuje také rozšířit již tradiční 
spolupráci se školou a školkou a akce pro mateřské centrum a klub seniorů. 
            Paní knihovnice cíleně vyhledává příležitosti,  kdy se může něco nového dozvědět. O jejích zážitcích z exkurze, kterou 
organizovala Knihovna města Hradce Králové, si můžete přečíst v článku Záhady minulosti a knihovny současnosti. 
            Z nejnovějších akcí bych vaší pozornosti ještě doporučila novou celoroční soutěž: 
Jede, jede mašinka... 
v knihovně 23. září zacinká. 
Začínáme soutěžit, 
kdo chce, může nastoupit. 
Přijď si vagónek vyrobit 
a za lokomotivu zapojit. 
            Vláček knihovny v Batňovicích se úspěšně rozjel. Do další cesty mu přeji další úspěšné zastávky a co nejvíce 
spokojených cestujících. 
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