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Krajská Knihovna roku 2008           
Božena Blažková           

 
     V rámci soutěže Vesnice roku byly v našem kraji v uplynulém období vyznamenány tyto knihovny: 
Pecka (2001), Dětenice (2002), Studnice (2003), Skřivany (2004), Žernov (2005), Záměl (2006) a 
Velichovky (2007). Knihovny oceněné v krajském kole postupují do kola celostátního a ucházejí se spolu 
s ostatními o titul Knihovna roku. 
 
      V letošním roce se do krajského kola soutěže přihlásilo celkem 32 obcí. Krajskou knihovnou roku 
2008 se stala Obecní knihovna v Praskačce. V rámci poděkování za vynikající činnost uspořádala 
Knihovna města Hradce Králové pro tuto knihovnu dne 19. září přátelské posezení. Na setkání 
doprovázely knihovníka Petra Černohlávka dcera Ivanka, která zastupovala nemocnou paní 
Černohlávkovou, a starostka obce Praskačka Ing. Součková. Pozvání přijali i zástupci odboru kultury KÚ 
Královéhradeckého kraje, Magistrátu města, krajské knihovny a členka krajské hodnotící komise. Hudební 
program zajistila Základní umělecká škola Na Střezině. Úryvek z knihy D.Pennaca Jako román přednesla 
T.Kulichová.  
 
      Obec Praskačka zřizuje dvě knihovny a v obou je knihovníkem Petr Černohlávek za vydatné 
spolupráce své manželky Ivy. Spolupracují se školou na projektech, organizují čtenářskou ligu, připravují 
výtvarné dílny a vedou klub pro dospělé Pohoda. Pokud se chcete o knihovně dozvědět více, stačí 
zalistovat naším zpravodajem a určitě nějaký článek objevíte. Vyplatí se také sledovat webové stránky 
knihoven v Praskačce a Sedlici. Na adresách: http://knihovnasedlice.blog.cz/ a 
http://knihovnapraskacka.wz.cz/ získáte spoustu výborných námětů, za kterými stojí úžasná pracovitost a 
nápaditost knihovníků.  
 
      V letošním roce sklízí knihovna zaslouženě jeden úspěch za druhým. Ve 4. ročníku soutěže "…web 
sem, web tam…" získala knihovna diplom "Skokan roku" za originální nápad použít pro web knihovny 
veřejný blog. Dalším úspěchem byl čestný diplom získaný za vzorné vedení knihoven v krajském kole 
soutěže Vesnice roku 2008 a Cena hejtmana v téže soutěži. 
 
      Díky úspěchu v krajském kole byla knihovna v Praskačce mezi základními knihovnami nominovanými 
na Knihovnu roku 2008. Slavnostní akt předání ceny se pravidelně koná v rámci Týdne knihoven. 
Knihovnou roku 2008 se stala Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova. Zástupci knihovny v Praskačce 
obdrželi dne 9. října v Zrcadlové kapli Klementina z rukou ministra kultury Václava Jehličky zvláštní 
ocenění a diplom.  
 
      Srdečně gratulujeme manželům Černohlávkovým k získání tak prestižního ocenění a Obecnímu úřadu 
v Praskačce k tak aktivním a pracovitým knihovníkům. 
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