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Celoregionální soutěže na Jičínsku

Lenka Knapová

Knihovny na Jičínsku se mohou pochlubit mimořádně velkým množstvím aktivit, 
které mají hlavní společný cíl, a to zviditelnit se, „propašovat“ se do povědomí veřejnosti a 
přilákat nové uživatele. Jednou ze zajímavých forem propagace knihovny je také pořádání 
různých soutěží. Knihovny již tradičně vyhlašují literární, výtvarné či jiné soutěže. 
Regionální oddělení Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně nezůstalo pozadu a v posledních 
letech uspořádalo několik celoregionálních soutěží: dvě výtvarné - „Namaluj knihovnu 
budoucnosti“ a „Namaluj komiks“ - a jednu čtenářskou - „Čtenář roku 2010“.

Pro velký ohlas se v organizování takovýchto soutěží pro celý region pokračovalo i 
v roce 2012. V březnu byly vyhlášeny hned dvě soutěže: „Čtenář roku 2011“ a „O nejlepší 
foto z knihovnických akcí“. Zúčastnit se jich mohly všechny knihovny regionu. U „Čtenáře 
roku“ knihovníci zasílali údaje o svém nejlepším dospělém a dětském čtenáři. Ve 
fotografické soutěži byly určeny dvě kategorie: 1) profesionální knihovny a 2) 
neprofesionální knihovny, což zaručovalo větší spravedlnost této soutěže. 

Na podzim letošního roku se stanovila komise, která z došlých příspěvků vybírala ty 
nejlepší. Soutěž „Čtenář roku“ přinesla překvapivě hned tři vítěze: jednu dospělou čtenářku, 
která přečetla nejvíce knih z celého regionu, a dvě dětské čtenářky, u kterých byl 
zaznamenán stejný počet přečtených titulů za rok 2011. Shodou okolností byly všechny 
vítězky registrovány ve stejné knihovně: Místní knihovně v Mlázovicích. Knihovnice Blanka 
Johnová byla velice potěšena z takového úspěchu a pro své čtenáře uspořádala 
v knihovně slavnostní předávání cen. Nejlepší čtenáři jičínského regionu tak před 
Vánocemi obdrželi svoji výhru: knihu a pamětní list.

Fotografická soutěž probíhala malinko odlišným způsobem. Knihovny se přihlašovaly 
během roku postupně poté, co se jim povedlo zachytit zajímavý moment při některé 
uskutečněné kulturní či vzdělávací akci. Hodnoticí komise složená z knihovnic jičínské 
knihovny zasedala koncem listopadu, ale vybrat tu nejlepší fotografii neměla vůbec 
jednoduché. Proto také z došlých devíti soutěžních příspěvků v kategorii profesionálních 
knihoven bylo kromě prvního místa, které obsadila knihovnice Alena Kuželová z Lázní 
Bělohrad, předáno i mimořádné ocenění knihovníkovi Petru Pavlovi z Pecky. 

Druhá kategorie – kategorie neprofesionálních knihoven – měla podobný průběh. 
Ocenit jen jednoho bylo velice těžké, a proto se komise rozhodla, že z celkového počtu 
deseti zaslaných příspěvků udělí třem knihovnám čestná uznání. Knihovnice z Radimi, 
Ostružna a Brady-Rybníčku si tak koncem roku převzaly diplom a malý dárek.

Všechny ceny vítězům věnovala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Poděkování 
patří ale zajisté také všem zúčastněným za jejich ochotnou spolupráci. Nejen o těchto 
soutěžích, ale i o všech ostatních knihovnických aktivitách na Jičínsku se můžete také 
dozvědět z webových stránek knihovny: 
http://knihovna.jicin.cz/informace_pro_knihovny.htm . 
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