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Cenu Knihovna roku 2007 získal
projekt Knihovny města Hradce
Králové
Alena Součková
Udílení Ceny Ministerstva kultury ČR Knihovna roku, která je předávána v rámci Týdne
knihoven, je zajisté velkou událostí. Letos proběhl již pátý ročník. Zrcadlová kaple
Klementina byla zaplněna do posledního místečka, o akci projevila ve velké míře zájem i
média. Po úvodním vystoupení člena činohry Národního divadla Aloise Švehlíka o knihách
a čtenářích (z pera spisovatele Eduarda Petišky) a varhanní skladbě, která umocnila
důstojnost této události, vystoupil s projevem první náměstek ministra kultury F. Mikeš. I on
se svěřil s osobním vztahem ke knihám a pohovořil o pravidelných návštěvách knihoven.
První ocenění převzal generální ředitel Národní knihovny Mgr. Vlastimil Ježek. Jedná
se o doklad k zápisu dvou unikátních sbírek z fondů Národní knihovny ČR do registru
UNESCO Paměť světa. Je to významné ocenění, protože v registru jsou velice unikátní
dokumenty z celého světa a v současné době má 158 položek. Soubor středověkých
rukopisů české reformace a Kolekce ruských, ukrajinských a běloruských periodik z let
1918-1945 z porevolučního exilu jsou prvními položkami z České republiky.
Poté následovalo vyhlášení kategorie významný knihovnický počin. Ze sedmnácti
nominací se odborná porota jednoznačně shodla na projektu Knihovny města Hradce
Králové Šablona webu pro malou knihovnu a další uznání získal projekt Knihovny města
Ostravy Romaňi Kereka - vybudování komunitního centra se zaměřením na romské
obyvatelstvo. Oba projekty byly nominovány vícenásobně, což se objevilo v historii udílení
cen poprvé - a proto si jistě právem ocenění zaslouží.
Vyhlášení kategorie Knihovna roku 2007 pro základní knihovny bylo očekáváno s
napětím. Předcházel ještě působivý kulturní zážitek v podání dívčího vokálního souboru. V
úvodním slově předsedkyně odborné komise poukázala na nesnadnou úlohu - přirovnala ji
k pohádce o Zlatovlásce, kdy si Jiřík má vybrat princeznu: všechny jsou krásné, ale jen
jedna je ta pravá. A stejně tak i knihovny s dobrovolnými knihovníky v jednotlivých krajích.
Všechny se prezentují vynikajícími výsledky, všechny jsou pěkně vybavené, všechny jsou
informačními centry obce a všechny nabízejí ještě další aktivity pro své občany. Je
nesnadné vybrat jedinou - všechny jsou vítězi. A v tomto duchu probíhal i slavnostní akt.
Knihovny jednotlivých krajů (za Královéhradecký kraj Obecní knihovna ve Velichovkách na
Náchodsku) byly představeny a knihovnice v doprovodu starosty obce postupně přicházely
před přítomné a přebíraly kytičku, dárek od sponzorů i písemný doklad. Zástupci všech
nominovaných knihoven byli přítomni a zažili si slavnostní pocit dokreslený tóny varhan.
Vítěznou stuhu převzala letos Obecní knihovna Bory z kraje Vysočina. Výběr nejlepší
knihovny je těsně provázán se soutěží Vesnice roku, kde činnost knihovny patří mezi
hodnoticí kritéria.
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Je hezkou tradicí, že se vítězové minulých ročníků zajímají o nově oceněné a ve své
knihovně a oblasti pořádají setkání a kulturní program a tak svou knihovnu a počiny
představují ostatním knihovníkům. Loňským vítězem byla knihovna v Býšti v Pardubickém
kraji v těsném sousedství Hradce Králové, a proto převzala pomyslnou štafetu pořádání
setkání.
Za Knihovnu města Hradce Králové přebírali v Klementinu cenu ředitel Mgr. Jan Pěta a
metodička Kateřina Hubertová. Slavnostnímu aktu byl dále přítomen náměstek primátora
města Hradce Králové Ing. Boris Herman. Na úspěchu celého projektu má svůj podíl
pracovník IT pan Petr Jandl.
O projektu Šablona webu pro malé knihovny jsme v našem zpravodaji již psali.
Upřímně gratulujeme a hlavně děkujeme za to, že hradecká knihovna šablonu poskytuje
mimo svůj vlastní region po celé republice.
Slavnostně oceněným Kateřině Hubertové (K.H.) a Janu Pětovi (J.P.) jsme si dovolili
položit následující otázky:
Vzpomínáte si ještě, jak to všechno vlastně začalo?
K.H.: V roce 2004 první skupina knihovníků úspěšně získala certifikát ECDL a
některým z nás bylo líto, že něco končí… Také jsme najednou disponovali velkým
množstvím nových znalostí a chtěli jsme je "někde" využít. Trvalo však další rok, než
myšlenka dozrála a následoval další krok. Tím krokem bylo zformulovat pro UHK zadání
bakalářské práce.
J.P.: Prazačátky bychom mohli hledat v historii knihovny, jejíž působnost vždy
přesahovala hranice města jak směrem ke čtenářům, tak ke knihovnám východních Čech.
Byly to zásilky českých knih českým menšinám za Rakouska-Uherska, doplňovací
oddělení zřízené při knihovně za 1. republiky, práce našich metodiků po 2. světové válce i
současné pověření regionálními funkcemi. Jejich součástí je mimo jiné odborná pomoc
obecním knihovnám při zavádění nových informačních technologií a podpora jejich
elektronických informačních služeb. Před pár lety jsme začali sledovat internetové stránky
obecních knihoven v našem regionu: nebyla to žádná sláva. Většina z nich vlastní stránky
neměla, zbytek odbyla zasutá zmínka o existenci knihovny na stránkách obce bez bližších
údajů o její otevírací době, kontaktech, službách, akcích a fondech. Vyhlásili jsme proto
soutěž o nejlepší internetové stránky knihovny a pro knihovníky pořádali burzy
internetových zkušeností. Přes některá zlepšení jsme však stále měli pocit dluhu. Věděli
jsme, že dobrovolní knihovníci v obcích nejsou žádní profesionální webmasteři a že si z
rozpočtu ani takového webmastera nemohou zaplatit. Věděli jsme, že by potřebovali
nějaký jednoduchý a levný nástroj, jehož pomocí by si sami mohli tvořit, aktualizovat,
doplňovat a měnit internetové stránky knihovny, jen se základními znalostmi práce na
počítači a s minimem finančních nákladů. Takovým nástrojem se stala právě naše Šablona
webu pro malé knihovny, původně určená knihovnám hradeckého okresu.
Na co jste mysleli, když jste přebírali cenu?
K.H.: Tak přece to vyšlo! No jestli mám být upřímná… tak v té chvíli jsme byli tak
oslněni blýskajícími fotoaparáty, že jsme všude viděli zajímavá barevná kolečka… : V další
chvíli se zúročil výchovný prvek mých rodičů… V hlavě se mi rozeznělo jejich věčné: "Stůj
rovně!" O další nečekané podněty se postaral květinový dar. Jeden z jeho rozměrů
výrazně vynikal a bylo nutné věnovat mu mimořádnou pozornost, aby nezpůsobil
přítomným fyzickou újmu. Teprve potom, co jsem se vypořádala s těmito zásadními
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myšlenkami, mohlo dojít k dalšímu. Zrcadlová kaple je krásné místo a celý předávací akt
byl velmi důstojný a slavnostní. A ta důstojnost a slavnostnost nakonec pohltila i nás. Byli
jsme všichni mimořádně nervózní a roztřesení. Přece jenom nepřebíráte ministerskou cenu
každý týden… Každopádně silný dojem.
J.P.: Cloumal mnou pocit radosti a pýchy na mé kolegyně a kolegy, kteří projekt
Šablona webu pro malé knihovny vymysleli a uskutečnili. A pokud jde o myšlenky urychleně jsem si v duchu sumíroval, co řeknu při obvyklém děkování po převzetí ceny.
Kolik šablon je v současné době realizováno ve vašem regionu, v kraji a v republice?
K.H.: Zdá se, že to je otázka, na kterou by měla následovat poměrně jednoduchá
odpověď. Ale přesné číslo po mně nechtějte. V mé soukromé evidenci je objednávka číslo
324 z celé ČR. Zároveň ale projednávám s 5 většími knihovnami regionálního charakteru,
jakým způsobem si každá připraví svůj seznam zájemců…, který nakonec může obsahovat
i několik desítek objednávek. Každým dnem přibývají další a já všechny prosím o
trpělivost. Bude nějakou dobu trvat, než obstaráme všechny zájemce. A v tuto chvíli
nemám spočítané, kolik jich je v našem kraji, potažmo v okrese. Zítra to už stejně bude
zase jinak.
J.P.: K tomu, co řekla Káťa, jen dodávám: upřímně řečeno, takový zájem jsme
nečekali. Je to hodně práce navíc, nicméně naši šablonu šíříme a nabízíme rádi.
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