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Nejlepší dětská knihovna v České republice je v Tišnově nedaleko Brna 

V celostátní soutěži Kamarádka knihovna byly oceněny nejen nejlepší dětské knihovny, ale i děti, které je v soutěži hodnotily.


Praha, Česká republika 1. 6. 2007 – Kamarádka knihovna, první ročník celostátní soutěže dětských oddělení veřejných knihoven, už zná své vítěze. Ze 104 přihlášených postoupilo do finále jedenáct knihoven, z nichž odborná porota vybrala tři, které stanuly na stupních vítězů. První místo a titul Kamarádka knihovna, spolu s finanční odměnou od generálního partnera soutěže v hodnotě 30 tisíc korun, získala Městská knihovna Tišnov, druhé místo obsadila Městská knihovna Sedlčany, obdržela 20 tisíc korun, a na třetím místě skončila Městská knihovna Havířov, získala tak finanční částku 10 tisíc korun. Zvláštní ocenění si vysloužila knihovnice Marie Davidová z Městské knihovny v Nové Včelnici za mimořádně obětavou osobní práci s dětmi v obci. 

Vít Richter, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), který je pořadatelem soutěže, to komentoval slovy: „Potěšilo mě, že se již prvního ročníku soutěže zúčastnilo tolik knihoven, a to včetně podpory 18 tisíc dětí z celé republiky, které knihovny hodnotily vysvědčeními. Tak velký zájem nás příjemně překvapil.“

Uznání se dostalo i dětským hodnotitelům knihoven. Nejhezčí výtvarné příspěvky, které děti k vysvědčením připojily, byly dnes vystaveny v Zrcadlové kapli Klementina. Tři vylosované autorky vysvědčení se mohou těšit na opravdu velký a zajímavý knižní dar podle vlastního výběru: Aneta Václavíková z Kardašovy Řečice, Natálie Ryšánková z Krnova a Michaela Šnajdarová z Uherského Hradiště.

Knihovny musely v soutěži prokázat nejen to, že mají přízeň dětí, ale také vstřícnou provozní dobu, kvalitní fond knih, časopisů i zvukových dokumentů, moderní a atraktivní prostředí vybavené odpovídající technikou s přístupem k internetu; sledovalo se, jak spolupracují se školami i jinými partnery v obci, jaké aktivity pro děti a rodiny připravují atd. Konkurence byla obrovská a o vítězných knihovnách se šestičlenné porotě rozhodovalo velmi těžko. Celá finálová „jedenáctka“ patří k republikové špičce a měla do poslední chvíle naději na vítězství. 

I v průběhu soutěže se potvrdilo, jak důležitou roli v životě dětí, ale jistě i dospělých, hrají knihovny. Mnohé z nich už dávno nejsou pouze tradičními půjčovnami knížek. „Pořádají kulturní akce, výstavy, divadelní a hudební představení, tvořivé dílny, výlety, akce pro kluby maminek, některé vydávají vlastní knihy,“ říká Zlata Houšková ze SKIP. „Účastní se celostátních i mezinárodních projektů, a podporují dobrý komunitní život obce.“ Za zmínku jistě stojí, že v případě prvních dvou oceněných knihoven je jejich čtenáři více než 65 % dětí ve městě.

„Aneta Václavíková, první vylosovaná autorka vysvědčení, inspirovala pořadatele svým komentářem k vysvědčení, který nazvala: Pět důvodů, proč chodit do knihovny. Podobnou anketu zařadíme pravděpodobně jako jedno z hodnotících kritérií do příštího ročníku soutěže v roce 2008,“ říká členka poroty Deirdre MacBean ze společnosti 3M Česko.


Soutěž Kamarádka Knihovna, kterou ve spolupráci s firmou 3M Česko vyhlásil SKIP a jeho Klub dětských knihoven, byla zahájena koncem loňského léta. Všechny knihovny s dětským oddělením měly možnost přihlásit se a začít bojovat o hlasy dětí. Možnost známkovat knihovny se dětem velice líbila. „Mnohé si daly skutečně záležet a nespokojily se jen s tím, že by vyplnily kolonky vysvědčení,“ říká Deirdre MacBean z 3M Česko. „Často vzaly do ruky pastelky a malovaly obrázky knihoven, knihovnic i literárních hrdinů, psaly svá přání a vzkazy.“ Vysvědčení se nakonec sešlo 18 tisíc. Svědčí o tom, že knihovny jsou pro velkou část dětské populace důležitým a zajímavým partnerem.




Shrnutí výsledků
Do finále postoupily: Městská knihovna Nová Včelnice, Správa kulturních zařízení města - Městská knihovna Kamenice nad Lipou, Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou, Městská knihovna Tišnov, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Městská knihovna Havířov, Městská knihovna Krnov, Městská knihovna Nová Paka, Městská knihovna Sedlčany, Městská knihovna Louny.

1. místo: Městská knihovna Tišnov
2. místo: Městská knihovna Sedlčany
3. místo: Městská knihovna Havířov

Zvláštní ocenění za mimořádně obětavou osobní práci s dětmi v obci:
Marie Davidová (Městská knihovna Nová Včelnice)

Vylosované autorky zajímavých komentářů k vysvědčením:
Aneta Václavíková (Kardašova Řečice)
Natálie Ryšánková (Krnov)
Michaela Šnajdarová (Uherského Hradiště)


Kamarádka knihovna
První ročník celostátní soutěže na podzim loňského roku vyhlásil SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR spolu se svým Klubem dětských knihoven. Jejím odborným garantem je Národní knihovna ČR, záštitu nad ní přebralo Ministerstvo kultury ČR a mediálním partnerem je časopis ABC. Generálním partnerem Kamarádky knihovny je společnost 3M Česko.

V současné době je v České republice 5 920 veřejných knihoven a 927 jejich poboček, knižní fond čítá více než 61 149 000 svazků. Naprostá většina knihoven poskytuje podstatnou část svých služeb dětem. Z celkového počtu více než 1,5 milionů čtenářů je více než 395 000 dětí (do 15 let), to je zhruba čtvrtina všech dětí tohoto věku v ČR. Děti si během loňského roku v knihovnách vypůjčily téměř 13 milionů knížek, časopisů a dalších dokumentů.

SKIP
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací, která sdružuje knihovníky a informační specialisty v České republice a která má charakter občanského sdružení. Podílí se na tvorbě a realizaci koncepcí oboru a jeho legislativy; účastní se odborné přípravy specialistů; pořádá odborné vzdělávací akce, organizuje řadu aktivit na podporu četby a čtenářství; je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací – IFLA. Jeho odbornou sekcí, věnující se práci s dětmi, je Klub dětských knihoven. Více informací na http://skip.nkp.cz


Klub dětských knihoven
Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků (KDK SKIP) vznikl v roce 1994 z potřeby vzájemného sdílení zkušeností, nápadů, námětů a informací z oboru. Původní impuls je i po dvanácti letech existence KDK stále živý, což dokazuje vzrůstající počet členů (téměř 300 členů v 11 regionálních "Klubkách") i vznik nových společných projektů. KDK SKIP se především intenzivně věnuje podpoře rozvoje dětského čtenářství. Z jeho nejvýznamnějších aktivit lze jmenovat Noc s Andersenem, do níž bylo v r. 2007 zapojeno již téměř 600 knihoven a dalších institucí ve čtyřech zemích střední Evropy; projekt Kde končí svět a pasování dětí i dospělých na Rytíře Řádu krásného slova, desítky vzdělávacích aktivit a regionálních aktivit pro děti. Od roku 2006 zaujímá významné místo v práci KDK soutěž Kamarádka knihovna. Blíže o aktivitách KDK na adrese http://skip.nkp.cz/odbKDK.htm.



3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí zhruba 2,5 tisíce různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a zubařské pomůcky a materiály či pracovní ochranné pomůcky. 3M Česko dlouhodobě podporuje kulturní projekty. Více informací na adrese: http://www.3m.cz.





Společnost 3M vznikla v roce 1901 ve Spojených státech. Zaměstnává přes 75 tisíc lidí ve více než 60 zemích světa. Její výrobky se prodávají ve 200 zemích po celém světě, roční obrat činí 23 miliard dolarů. Akcie 3M jsou jedním ze 30 titulů Dow Jones Industrial Average a součástí Standard & Poor's 500 Index. 3M je podle aktuálního žebříčku časopisu Business Week sedmou nejinovativnější firmou na světě.
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