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Ocenění práce knihovníků, 

 Předává se od roku 2009 – letos je 4. ročník, 

 Probíhá na podzim (říjen-listopad), 

Nápad vznikl jako součást oslav 60. výročí 

vzniku SVK Hradec Králové i jako inspirace z 

dalších krajů (Vysočina) 



 Pod záštitou hejtmana a s finanční podporou 

Královéhradeckého kraje 

 Ve spolupráci s východočeskou organizací 

Svazu knihovníků a informačních pracovníků 

 S podporou sponzorů (VEOLIA-voda) 



Od loňského roku společně se Spolkem přátel 

krásného slova, o.s. 

Oceňování úspěšných absolventů 

Škrabákových dílen tvůrčího psaní 

    (mladí autoři různých literárních žánrů) 

 



KNIHOVNÍCI OBECNÍCH (MÍSTNÍCH) 
KNIHOVEN – neprofesionální knihovníci 

 
 Nominují je pověřené knihovny (1 osoba za každý 

okres), 

 Ohodnocení knihovnické práce  

 Podmínkou je, aby v knihovně působil alespoň 5 
let a aby byl stále aktivní 

 Tím pádem, to nemusí být jenom dlouholetý 
knihovník 

 Většinou nominovaní dělají i hodně práce navíc a 
jsou „duší“ obce 



 PROFESIONÁLNÍ KNIHOVNÍCI 

 

Veřejné i odborné knihovny 

Nominuje krajská knihovna – 1-2 osoby 

Celoživotní přínos knihovnictví v regionu 

 



Helena Pavlíková – Obecní knihovna Žíželeves 

 Zdeněk Prchal- Místní knihovna Lukavec u Hořic 

 Libuše Kyralová- Obecní knihovna Šonov u Broumova 

 Jarmila Matyková-Místní knihovna Javornice 

Hana Kozúbková- Místní knihovna Malé Svatoňovice 

 

 Zdena Pfeiferová-Městská knihovna Nové Město nad Metují 

 Jaroslava Vítová-Knihovna Egona Hostovského Hronov 





 Poděkování knihovnici z knihovny, která je 

nominována na Knihovnu roku 

Hlavní cenu Ministerstva kultury ČR může 

převzít jen jedna knihovna napříč Českou 

republikou, ale i nominace je poctou – 

protože je to nejkrásnější knihovna v kraji 

Obecní knihovna Batňovice 

 Spojeno s oceněním Obec roku 



Medailonky vyznamenaných 

  (vždy 4. číslo regionálního knihovnického 

zpravodaje U nás) 

 

 Fotodokumentace  

   (ocenění dostanou CD) 

 

 Zařazení do databáze 

  Slovník českých knihovníků 

 

 



 Výstava České veřejné knihovny včera, dnes 

a …  

 

   31.10.-5.12.2012 v SVK Hradec Králové a 

následně jako putovní v dalších knihovnách 

kraje 

 


