Již podruhé se hledá kamarádka knihovna
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a jeho Klub dětských knihoven vyhlásily
druhý ročník soutěže Kamarádka knihovna, ve které se volí nejlepší knihovna pro děti.
Tisková zpráva, 17. dubna 2008
Praha, Česká republika 17. dubna 2008 – Již podruhé se mohou dětské knihovny z celé České
republiky zúčastnit soutěže o nejlepší knihovnu pro děti, Kamarádka knihovna. Opět se budou
posuzovat výkony a činnost knihoven nejen z odborného hlediska, slovo dostanou i děti. Ty budou mít
možnost prostřednictvím speciálních vysvědčení „oznámkovat“ oblíbenou knihovnu ve své obci a
pomoci jí tak probojovat se do finále. Vysvědčení budou pro malé čtenáře od začátku nového školního
roku k dispozici ve všech soutěžících knihovnách a děti na ně mohou kromě známek přidávat i své
komentáře a důvody, proč knihovnu rádi navštěvují. V prvním ročníku se soutěže zúčastnilo 104
knihoven a hlasovalo více než 20 000 dětí. První místo získala Městská knihovna Tišnov, kterou
navštěvuje neuvěřitelných 70 % všech dětí, jež ve městě žijí.
Marie Šikolová z Městské knihovny Tišnov o vítězství říká: „Vítězstvím v Kamarádce knihovně jsme na
sebe upoutali pozornost nejen ze strany našeho zřizovatele, Města Tišnova, ale také ze strany široké
veřejnosti. O dětskou knihovnu se začalo zajímat mnohem více rodičů a svoje děti k nám stale častěji
doprovázejí. Naši malí čtenáři jsou na svou knihovnu náležitě hrdi a i přes vysoké procento
přihlášených čtenářů, jsme zaznamenali další nárůst. Se svými čtenáři jsem během roku strávila
spoustu pěkných chvil a budu přát i ostatním soutěžícím, kteří se v letošním roce přihlásí, stejně dobré
zkušenosti.“
Generálním partnerem Kamarádky knihovny je opět společnost 3M Česko, která stála u zrodu tohoto
projektu. Nejen že poskytuje ceny vítězným knihovnám a hlasujícím čtenářům, ale také se aktivně
účastní práce soutěžní poroty. Odborným garantem soutěže je Národní knihovna ČR, o záštitu bylo
požádáno Ministerstvo kultury ČR, mediálním partnerem je časopis Rodiče. Patronem Kamarádky
knihovny se letos stal herec, režisér a spisovatel Arnošt Goldflam.
„Očekávám, že do druhého ročníku Kamarádky knihovny se zapojí ještě více knihoven a dětí, než
tomu bylo v tom prvním. Jako jeden z porotců jsem do tohoto projektu velmi úzce zapojená, a proto
mě těší velký zájem jak knihoven, tak jejich mladých čtenářů. V minulém ročníku vítězné knihovny
nezískaly pouze publicitu a zajímavé ceny, ale rovněž se jim podařilo na sebe upoutat pozornost
zastupitelů měst, kteří pochopili, že stojí za to do knihoven investovat. A proto bych ráda tímto vyzvala
i ostatní knihovny, aby neváhaly a do soutěže se přihlásily,“ říká Deirdre MacBean, marketingová
manažerka společnosti 3M Česko.
První ročník Kamarádky knihovny ukázal, že děti jsou se službami knihoven většinou velmi spokojené.
Zvláště pozitivně byly hodnoceny knihovnice a prostředí v knihovnách, které je podle dětí přátelské,
vstřícné a útulné. Nejvíce kritiky si vysloužil počet a kvalita počítačů. Některým knihovnám se právě na
základě komentářů od dětí podařilo získat nové počítače, či zvýšit jejich počet. Jinde bylo
zlepšeno vybavení a prostředí knihovny, v některých knihovnách se zvýšil počet registrovaných
dětských čtenářů i návštěvníků, jiné knihovny rozšířily otevírací dobu a pořádají více akcí pro malé
čtenáře. A děti, které knihovny hodnotily, získaly pocit, že se na těchto změnách samy podílely.
Soutěž tak splnila své poslání.

„Nejlepší knihovny byly z měst a obcí různých velikostí. Vedle prvních dvou knihoven z měst
s přibližně stejným počtem obyvatel – Tišnova a Sedlčan – se mezi nejlepšími umístily např. knihovny
z Havířova (89 000 obyvatel), Nové Včelnice (2500 obyvatel), Uherského Hradišti (26 000 obyvatel) či
Kamenice nad Lipou (4200 obyvatel), ale také Knihovna města Hradce Králové, která patří
k největším městským knihovnám v republice. Nezáleží tedy na velikosti místa, ale pouze na podpoře
obce a aktivitě konkrétní knihovny v práci s dětmi. Soutěž potvrdila, že knihovna může být pro děti
všude vhodnou alternativou kvalitního využití volného času – a že v mnoha místech a pro statisíce
dětí tomu tak je,“ dodává tajemnice SKIP Zlata Houšková.
Knihovny se mohou do soutěže přihlásit do konce května. Bližší informace o samotné soutěži
Kamarádka knihovna naleznete na adrese: http://www.kamaradkaknihovna.cz/.
V současné době je v České republice 5 662 veřejných knihoven a 869 dalších poboček, knižní fond
čítá více než 61 888 000 svazků. Naprostá většina knihoven poskytuje podstatnou část svých služeb
dětem. Z celkového počtu 1 476 000 čtenářů je více než 372 000 dětí (do 15 let), to je zhruba čtvrtina
všech dětí tohoto věku v ČR. Děti si během loňského roku v knihovnách vypůjčily více než 12 milionů
knížek, časopisů a dalších dokumentů.
SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků
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/

3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí více než 7 tisíc různých výrobků,
například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro architekturu, kancelářské
potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné pomůcky.
3M Česko se umístilo na prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací najdete na
adrese: http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditých produktů pro
desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je schopnost uplatňovat více než 40 samostatných
technologických platforem – často v kombinaci – při řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24
miliard dolarů 3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další informace
najdete na adrese: www.3M.com.
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