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Knihovna m ěsta Hradce Králové je nositelkou titulu Kamarádka k nihovna  
za rok 2012 ve své kategorii 

Hradec Králové, 1. června 2013 – V pátek 31. kv ětna prob ěhlo v Praze slavnostní 
vyhlášení prestižní sout ěže Kamarádka knihovna, po řádané Svazem knihovník ů a 
informa čních pracovník ů ČR (SKIP), Klubem d ětských knihoven SKIP a firmou 3M. 
Probíhá už od roku 2007 pod záštitou Ministerstva k ultury ČR. Cílem je motivovat 
knihovny k lepším službám a co nejv ětší vst řícnosti k d ětským uživatel ům. 

Soutěž Kamarádka knihovna o nejlepší knihovnu pro děti byla v roce 2012 vyhlášena už 
počtvrté. Hodnotí se zejména spokojenost dětí s knihovnou, kolik hodin má knihovna pro 
děti otevřeno, kolik si půjčí knížek, kolik se nakoupí pro děti nových knih a kolik a jakých 
akcí pro děti knihovna upořádá. Neméně důležité je, jak knihovna spolupracuje s dalšími 
organizacemi, prostředí, ve kterém pracuje, a vysoce jsou hodnoceny rodinné aktivity. Při-
hlíží se také k podpoře samotného zřizovatele dané knihovny. Samotné děti udělují kni-
hovně vysvědčení a komise hodnotí další kritéria. Knihovny soutěží v 6 velikostních kate-
goriích a poté je vyhlášen absolutní vítěz. 
 
Knihovna města Hradce Králové se už v roce 2011 umístila v této soutěži na 3. místě a za 
přístup k dětem a rodinám s dětmi si za rok 2012 vybojovala místo první ve své kategorii. 
Tj. v kategorii největších knihoven republiky zvítězila právě královéhradecká městská kni-
hovna, jejímž zřizovatelem je statutární město Hradec Králové. Na druhém a třetím místě 
skončily Knihovna města Plzně a Městská knihovna Havířov. 
  
Ocenění v Praze za Knihovnu města Hradce Králové přebrali náměstek primátora prof. 
Mgr. Josef Krofta, ředitelka knihovny Mgr. Barbora Čižinská, vedoucí metodička dětských 
oddělení Bc. Markéta Poživilová a její předchůdkyně paní Eva Komínová.   
 
Absolutní vítězkou soutěže o nejlepší knihovnu pro děti a nositelkou titulu Kamarádka 
knihovna za rok 2012 se stala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském 
Hradišti. Jeho pracovnice se v dubnu staly prvními českými nositelkami Ceny H. CH. 
Andersena v dánském Odensee, a to za své mimořádné zásluhy o projekt Klubu dětských 
knihoven SKIP „Noc s Andersenem“. 
 
Vítězkami se knihovny staly nejen za dobrá vysvědčení, která jim vystavili jejich dětští 
čtenáři, ale především za výborné služby, které dětem poskytují. Jedním z hlavních kritérií 
je procento dětských čtenářů z dětské populace v obci. Soutěže se zúčastnilo více než 
100 knihoven, do posledního kola postoupilo 15 nejlepších, z nichž pak vzešlo 6 vítězů. 
Mezi nimi je naše Kamarádka knihovna = Knihovna města Hradce Králové.   
 
Další informace: 
Bc. Markéta Poživilová, vedoucí dětského oddělení U Velryby, Centrum celoživotního vzdělávání, 
Wonkova 1262/1a, Hradec Králové 500 02, tel.: 601 576 800 


