Ocenění za dlouholetou práci získalo pět knihovníků
15. 10. 2021 Autor: Lukáš Vaníček

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové hostila ve středu již 12. celokrajské
setkání knihovníků, během kterého byli oceněni také Knihovníci a knihovnice roku 2021.
Do celostátního kola Knihovna roku postoupila za Královéhradecký kraj Obecní knihovna
Studnice.

„Knihovny jsou důležitým a nezbytným zdrojem zábavy i vzdělání. Naplno jsme je
mohli ocenit během loňské pandemie a musím říci, že knihovnice a knihovníci obstáli.
Navzdory opatřením dál půjčovali knihy přes výdejní okénka, někdy je nechávali čtenářům
i před dveřmi jejich domovů, a stali se zejména pro seniory potřebnou oporou v těžkých
časech. Všem jim patří velké poděkování,“ uvedla náměstkyně pro kulturu Martina
Berdychová, která oceněným knihovníkům předávala ceny.
Titul Knihovník roku uděluje Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Svaz
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) Východní Čechy pod Záštitou hejtmana
Královéhradeckého kraje Martina Červíčka.
Do kategorie knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny nominují pověřené
knihovny zpravidla jednu knihovnu ze svého obvodu. V kategorii knihovnice/knihovník
veřejné knihovny podává nominace krajská knihovna, případně jiná knihovna kraje nebo
regionální výbor SKIP. O přidělení čestného titulu rozhoduje každý rok komise složená ze
zástupců krajské knihovny a regionálního výboru SKIP.

V kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny
ocenění získali:
Zdeňka Bittnerová, Místní knihovna v Ostružně – za aktivní působení v knihovně malé
obce
Zdeňka Bittnerová vede Místní knihovnu v Ostružně již 12 let. Znalosti o knihovnictví si
doplňuje při kurzech pořádaných pověřenou knihovnou, účastní se odborných exkurzí. Svou
činností propojuje knihovní služby s komunitními aktivitami a má velkým dílem zásluhu na
kulturním i společenském životě obce Ostružno. Některé tradiční akce se uskutečnily i v
letním období posledních dvou covidových let, například vyhlášení soutěže Čtenář roku
nebo akce Předškolák ve spolupráci s mateřskou školkou.
Jana Simonová, Místní knihovna Křinice – za dlouholetou knihovnickou činnost

Jana Simonová je knihovnicí v Křinicích 50 let. Miluje knihy, sama mnohé přečetla a
zastává názor, že knihovník by měl umět svým čtenářům literaturu doporučit. Pod jejím
vedením bez problémů proběhla automatizace knihovny, v nabídce je donášková služba, v
době covidu fungovalo půjčování přes okénko. Knihovnické působení Jany Simonové
provází obětavost a zájem o dění v obci, je i členkou spolku Jitřenky, který v obci
spolupořádá kulturní a společenské akce.
Václav Pavlíček, Obecní knihovna Stěžery – za dlouholetou knihovnickou činnost
Václav Pavlíček si vyzkoušel práci knihovníka už ve svých patnácti letech, v roce 1975 pak
převzal stěžerskou knihovnu nastálo. V knihovnické práci uplatňuje svoji lásku ke knihám,
je přístupný novým technologiím, společně s místní školou organizuje již tradičně Noc s
Andersenem. Jeho knihovnou už prošlo několik generací čtenářů a stále funguje jako
kulturní a společenské místo, kam přicházejí obyvatelé nejen pro knihy, ale i pro přátelské
slovo.

V kategorii knihovnice/knihovník veřejné knihovny
ocenění získaly:
Milena Dulová, Městská knihovna Hostinné – za dlouholetou knihovnickou činnost
Milena Dulová se věnuje knihovnickému povolání od roku 1979, nejprve pracovala v
Okresní knihově v Jičíně a od roku 1981 nastoupila do knihovny v Hostinném. Za čtyřicet
let svého působení ve funkci vedoucí prožila s touto knihovnou trojí stěhování, nástup
automatizace a pro obyvatele města připravila dlouhou řadu kulturních akcí.
V knihovně se konala pravidelná klubová setkání s povídáním a ručními pracemi. K
zajímavým aktivitám patřily odpolední procházky podporujícím znalosti regionu a lokální
historie nebo celodenní prázdninové toulky po stopách známých spisovatelů. Z aktivit
rozvíjejících čtenářskou gramotnost si oblibu získala například Noc s Andersenem.
Hana Kramářová, Štolbova městská knihovna Nechanice – za dlouholetou knihovnickou
činnost a rozvoj knihovnictví na Nechanicku
Hana Kramářová navázala před téměř 25 lety na své původní knihkupecké povolání
rekvalifikačním kurzem v Národní knihovně a nastoupila do nechanické knihovny. Celý
život ji provází láska ke čtení a knihám. První seznámení s knihovnictvím zažila již v dětství,
když pomáhala své babičce při práci ve svitavské městské knihovně.
Působení Hany Kramářové v Nechanicích provázel vždy nejen osobní zájem o kvalitu
knihovních služeb, ale zasloužila se také o automatizaci knihovny či navrácení původního
názvu knihovny, která nyní nese jméno významného nechanického rodáka Josefa Štolby.

Celostátní kolo Knihovna roku 2021
V rámci krajského setkání knihovníků vyhlásili pořadatelé také nominaci malé knihovny,
která bude reprezentovat Královéhradecký kraj v celostátní soutěži Knihovna roku.
Regionální barvy do Prahy odjela hájit Miloslava Koncošová z Obecní knihovna Studnice.
Porota složená z knihovnických odborníků jmenovaná ministrem kultury v letošním ročníku
zvolila Knihovnou roku v kategorii „základní knihovna“ Obecní knihovna ve Statenicích za
zásadní ovlivnění kulturního, společenského, ale i politického dění v obci a za přispění k
znovuobnovení společné činnosti venkovské komunity.
Diplomy obdržely Místní knihovna v Číměři za týmovou a nápaditou práci s dětskými
čtenáři v příjemném prostoru knihovny a za výjimečné propojení činnosti knihovny s
komunitními aktivitami obce a Veřejná knihovna Slivenec za příkladnou spolupráci s
místními spolky a komunitním centrem a za propojování různých zájmových skupin a
generací, zejména seniorů.
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