Tisková zpráva
Dnes 3. října 2013 předal první náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš ceny Ministerstva
kultury ČR „Knihovna roku 2013“.
Knihovnou roku 2013 v kategorii „základní knihovna“ se stala KNIHOVNA DR. EMANUELA
BOŘICKÉHO MILÍN ze Středočeského kraje. Knihovna pracuje od roku 2011 v nových
bezbariérových prostorách vzniklých přestavbou původní sýpky s pomocí dotací z Evropského fondu
pro regionální rozvoj. Díky projektu se pod jednou střechou zabydlely knihovna, mateřské centrum,
nízkoprahový klub, výstavní a přednášková síň. Součástí Centra volnočasových aktivit je i zahrada s
herními prvky, živým koutkem a záhony s bylinami. Nadstandardní půjčovní doba včetně sobotního
provozu umožňuje čtenářům návštěvu obou oddělení, pro děti i dospělé. Velký důraz je kladen na
nákup kvalitního fondu a jeho promyšlené umístění včetně netradičního označení. Klasické
knihovnické akce a služby doplňují nevídané aktivity zapojující všechny složky v obci. Mimořádné
nadšení tří knihovnic pro práci se všemi generacemi návštěvníků vede k tomu, že hybatelem veškerého
dění v obci je právě knihovna.
Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly dále MÍSTNÍ KNIHOVNA
ŽABEŇ z Moravskoslezského kraje a MÍSTNÍ KNIHOVNA V MĚRUNICÍCH z Ústeckého kraje.
Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITVÍNOV
za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny. Objekt knihovny byl v
letech 2009––2011 kompletně zrekonstruován a rozšířen s podporou Strukturálních fondů EU. Díky
novým prostorám se velmi rozšířily knihovnické, informační, vzdělávací, komunitní a kulturní služby
pro občany Litvínova. Knihovna je pojata hravě ve stylu Člověče, nezlob se: informační průvodce
tvoří velké figurky, doplňující názvy jednotlivých oddělení. Novou službu představuje dětská herna,
která je využívána k informačně vzdělávacím lekcím pro všechny typy škol a poté pro volnočasové
aktivity dětí. Součástí herny je pracovní zóna, kde jsou pořádány soutěže a tvořivé dílny pro děti. Při
dětském oddělení vznikl i ekologický klub dětí Rangers Litvínov, pro mládež od třinácti let pak vznikl
klub Teenzone. Knihovna připravuje rovněž program pro handicapované děti ze speciální školy. V
neposlední řadě se rozšířila nabídka zájmového vzdělávání pro veřejnost, zahrnující mj. univerzitu
volného času a další kurzy. Městská knihovna Litvínov poskytuje pestrý zájmověvzdělávací program
pro dětské i dospělé návštěvníky, čímž napomáhá zvýšit vzdělanostní úroveň v regionu.
Zvláštní ocenění a diplom obdržela VĚDECKÁ KNIHOVNA UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V
ÚSTÍ NAD LABEM za sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně koncipované
budově knihovny.
„Městskou knihovnou roku 2013“ se stala Knihovna města Hradce Králové. Tuto zvláštní cenu
uděluje SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a firma Skanska a.s. Viz samostatná
tisková zpráva.
Další informace a foto budou k dispozici na http://goo.gl/BluYd0
Kontakt: Vit Richter, SKIP, Národní knihovna ČR, Tel: 603 223 627, email: vit.richter@nkp.cz,
www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

