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V pátek 26. května 2017 proběhlo v Městské knihovně tradiční slavnostní pa-
sování žáků prvních tříd na čtenáře. Děti jako vstupenku přinášely obrázky 
svých oblíbených literárních hrdinů, ze kterých bude poté v čítárně uspořádá-
na výstava. Ještě před složením slibu byly děti „přezkoušeny“ ze znalostí pohá-

dek a dětských knih. Přesvědčily nás i o tom, že se umí ke knížkám dobře chovat a pečovat o ně. 
Nejlepší čtenáři z každé třídy poté přečetli Slib čtenáře. 

Na památku si všichni prvňáčci odnesli knihu Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii, která byla letos 
vydána v rámci celostátního projektu Knížka pro prvňáčka. Pasování v žamberské knihovně se zúčastnily 
čtyři první třídy z obou základních škol, celkem 85 dětí.
  Ing. Jana Hlaváčová, Městská knihovna Žamberk

Už sama účast ve finále pro nás byla velkým úspě-
chem a o to víc jsme byly překvapeny, když naše 
dětské oddělení bylo vyhlášeno na 2. místě v Čes-
ké republice v kategorii knihoven z měst s 5 - 14 
tis. obyvateli.
Radost z úspěchu máme velkou a současně je pro 
nás povzbuzením do další práce a do určité míry i 
závazkem, protože péče o dětské čtenáře je činnost 
neustále se vyvíjející.
Je třeba poděkovat všem, kteří na skvělém umístě-
ní mají svou zásluhu - dětem, bez jejichž zájmu o 
čtení a knihovnické aktivity by se dětské oddělení 
neobešlo (a navíc pro nás vyplnily na čtyři sta vy-
svědčení), pedagogům, kteří s žáky všeho věku do 
knihovny docházejí a na akcích knihovny s námi 
spolupracují, rodičům, kteří děti ve čtení podporují 
a vůbec všem, kteří s námi spolupracují a na naší 
práci se spolupodílejí.

Zvlášť děkuji kolegyni Martině Wilhelmové, která 
se práci s dětmi a knihami věnuje s nadšením a vel-
kým nasazením a současně velmi profesionálně a 
na našem výsledku má neocenitelnou zásluhu.
Jistě jsou knihovny s větším dětským oddělením, 
případně s lepším vybavením. Ale jsme velmi hrdé 
na to, že co se týká služeb a práce s dětmi, můžeme 
v Žamberku nabídnout jedno z nejlepších praco-
višť v republice.

 Ing. Jana Hlaváčová, Městská knihovna Žamberk 

UPOZORNĚNÍ 
pro návštěvníky knihovny

Městská knihovna bude přibližně v polovině 
července uzavřena asi na dva měsíce z důvodu 
stavebních prací. O přesném termínu Vás bude-
me informovat v příštích ŽL. 
Registrovaní čtenáři, na které máme e-mail, 
dostanou zprávu ihned, jak budeme termín 
znát. Prosíme proto ty, na něž dosud e-mail 
nemáme, aby nám ho sdělili, případně alespoň 
telefonní číslo. Budete tak mít možnost si za-
včas do knihovny zajít vypůjčit dostatek knih a 
časopisů na překlenutí doby, kdy nebudeme v 
provozu.
Po dobu uzavření se vám samozřejmě nebudou 
počítat poplatky za prodloužení, neváhejte pro-
to vypůjčit si koncem června a začátkem čer-
vence raději více kusů. Děkujeme za pochopení.

Ing. Jana Hlaváčová, 
Městská knihovna Žamberk

www.knihovnazamberk.cz
knihovna.zamberk@email.cz 

tel. 465 614 663

DALŠÍ VELKÝ ÚSPĚCH NAŠÍ KNIHOVNY - 2. MÍSTO V ČR!
Po získání ocenění Pardubického kraje v r. 2013 se 
letos naše knihovna dočkala dalšího velkého úspě-
chu. Koncem r. 2016 jsme s kolegyněmi podaly při-
hlášku do celostátní soutěže Kamarádka knihovna, 
která byla vyhlášena s cílem zhodnotit úroveň dět-
ských oddělení veřejných knihoven a konala se již 
pošesté (pokaždé s odstupem několika let), vždy 
pod záštitou Ministerstva kultury ČR. 

Mezi hlavní soutěžní kritéria patří např. spoko-
jenost dětí s knihovnou (děti hodnotí knihovnu 
formou známek na vysvědčení), nabídka školních 
i mimoškolních programů a akcí pro děti, procen-
to registrovaných dětských čtenářů a další ukaza-
tele. U knihoven, které na základě těchto kritérií 
postoupí do užšího kola, se hodnotí ještě další 
parametry, např. webové stránky knihoven, spo-
lupráce se školami a dalšími partnery a další. Toto 
hodnocení probíhá při návštěvě dané knihovny. 
Hodnotitelská komise má pět členů, je v ní zá-
stupce za Národní knihovnu ČR, zástupce Svazu 
knihovníků atd.
Jaké bylo naše překvapení, když nám začátkem 
května přišla zpráva, že jsme postoupili do užší-
ho kola a že se tedy máme na návštěvu komisařů 
připravit. Ta pak proběhla 24. května a hodnotitelé 
byli velmi důkladní a zvídaví. 
Ale dva dny po návštěvě nám přišla pozvánka na fi-
nále a slavnostní vyhlašování výsledků v Knihovně 
Jiřího Mahena v Brně.
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