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Kamarádka knihovna 2016-2017: východočeské úspěchy

Zlata Houšková

Prvního června letošního roku byl vyhlášením vítězů slavnostně uzavřen další ročník soutěže o nejlepší knihovnu 

pro děti „Kamarádka knihovna“, kterou ve dvouletých intervalech vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a 

informačních pracovníků (SKIP) ČR.

Stejně jako v loňském roce si v soutěži výborně vedly východočeské knihovny, zejména pak knihovny 

Královéhradeckého kraje. Posuďte sami: 

• Knihovna města Hradce Králové získala (společně s Městskou knihovnou Louny) absolutní vítězství a titul 

Kamarádka knihovna a je samozřejmě rovněž vítězkou 4. kategorie, tedy knihoven v největších obcích (nad 

25 000 obyvatel).

• V kategorii 3., tedy knihoven v obcích s 14 001 až 25 000 obyvatel, získala 2. místo Městská knihovna 

Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a 5. místo Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně.

• V kategorii 2., knihoven v obcích s 5 001 až 14 000 obyvatel, se na 4. místě umístila Městská knihovna 

Nová Paka.

• V 1. kategorii knihoven v nejmenších obcích (do 5 000 obyvatel) byla 3. Městská knihovna Rtyně 

v Podkrkonoší (společně s Městskou knihovnou Pohořelice) a 4. Obecní knihovna Batňovice.[1]

Již v předchozím ročníku byly výsledky východočeských knihoven, resp. knihoven Královéhradeckého kraje 

výborné. Knihovny v Nové Pace, Jičíně, Dvoře Králové, Rtyni v Podkrkonoší, Hradci Králové ad. si dlouhodobě 

drží vynikající úroveň a patří ke špičce v práci s dětmi. Za srovnatelný lze považovat snad jen kraj Zlínský. Čím to 

je? Jednak určitě účastí - zejména knihovny Královéhradeckého kraje patří tradičně k nejčetnějším účastníkům 

soutěže, na druhé straně však z Moravskoslezského nebo Ústeckého kraje soutěžilo v posledním ročníku i více 

knihoven. Svou roli hraje určitě dobrá metodická práce v kraji a nepochybně „písmácký duch“ regionu, který se 

týká nejen knihovníků, ale pochopitelně také čtenářů, a to i dětských.

Podle mého názoru však to, co knihovny regionu v práci s dětmi dělá tak úspěšnými (nejen v této soutěži), je 

především dlouhodobá systematická, intenzivní a aktivní spolupráce a vzájemné sdílení, tedy lapidárně (a možná 

trošku zjednodušeně) řečeno: výborné regionální klubko Klubu dětských knihoven (dále KDK) SKIP. 

Východočeské kolegyně stály u zrodu, ba iniciovaly vznik KDK SKIP a po několik volebních období mu také 

předsedaly (postupně 3 předsedkyně z Pardubického a Královéhradeckého kraje). Nabídly děckařům v republice 

první pravidelná odborná setkávání s výměnou zkušeností z práce s dětmi (Šrámkova Sobotka, jičínská tvůrčí 

dílna – pravděpodobně nejdéle trvající společný projekt děckařů v ČR). Východočeské kolegyně jsou autorkami 

několika mimořádných a celorepublikově úspěšných sdílených projektů (Lovci perel, Seznamy dětské literatury, 

OKNA,[2] dříve také Setkání s loutkou). Byly také první, kdo se připojil ke Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana 

v realizaci Noci s Andersenem, ale i k dalším akcím vyhlášeným KDK. Kromě toho se pravidelně několikrát ročně 

setkávají, poznávají jednotlivé knihovny v regionu a pořádají společně mimořádné regionální projekty, jako je „My 

všichni jsme Východočeši“ ad. Klubko patří k největším v ČR a je také nejaktivnější a nejproduktivnější; jiné kraje 

republiky často s troškou závisti a lítosti sledují množství společných aktivit a setkání.

A právě toto sdílení, schopnost pravidelné dobré a efektivní vzájemné komunikace a spolupráce, společné 

usilování o zlepšování služeb i prostředí, společné tvůrčí hledání, přebírání dobrých zkušeností a novátorských 
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nápadů (mimo jiné např. implementace „kešek“ do aktivit knihoven – také „východočeský“ počin) a – nebojím se to 

říci – mimořádná profesní kolegialita přerůstající často v osobní přátelství, to je podle mne hlavní devíza 

východočeských děckařek (a děckařů, samozřejmě!).

Bývalý předseda SKIP a ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR PhDr. Vít Richter říkává, že 

spolupráce je nejtěžší knihovnickou disciplínou. Má pravdu: většina problémů, které naše knihovnictví má, vyplývá 

z toho, že se často neumíme, nebo dokonce nechceme domluvit. Děckaři na východě Čech (a popravdě nejen oni; 

jako skvělý příklad bych uvedla i superaktivní východočeské knihovnické seniory!) však tuto disciplínu zvládají 

bravurně. A jako vždy a všude se jim, jak je vidět, vyplácí.

Kontakt na autorku: zlata.houskova@gmail.com

Web soutěže: www.kamaradkaknihovna.cz/ 

[1] S kompletními výsledky soutěže je možné se seznámit na webu www.kamaradkaknihovna.cz/.

[2] O KNihovnických Aktivitách - soutěžní přehlídka zajímavých a originálních knihovnických besed a pořadů
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