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Knihovna Třinec se stala knihovnou roku Moravskoslezského kraje 
 

Třinecké knihovně patří titul knihovna roku Moravskoslezského kraje. Ve středu 13. října 
převzala ředitelka knihovny Martina Wolna ocenění z rukou náměstka hejtmana pro 
kulturu Lukáše Curyla. Knihovna byla oceněna za dlouhodobou práci s dětmi, mladými 
lidmi a také za mimořádné aktivity a nasazení během pandemie. 
 
„Toto ocenění má pro nás velkou hodnotu. Nejen naše knihovna má za sebou obrovsky 
náročný a těžký rok, který sice ještě nekončí, ale jsem hrdá na to, jak jsme ho zvládli. 
Není to však ocenění jen pro Knihovnu Třinec a její tým. Dílem je to ocenění také pro 
rodiče a pedagogy, kteří nás dlouhodobě podporují a s knihovnou spolupracují. A ta 
podpora je vidět především v letošním roce. Loni jsme měli velký úbytek čtenářů, hlavně 
dětí a mladých, ale letos se vrací a přicházejí noví. Děti i celé rodiny. Školy opět 
navštěvují naše programy a poptávka je opravdu velká. V hodně nejisté době se nám 
podařilo uspořádat díky velké podpoře statutárního města Třinec a našim partnerům 
Čtenářský festival v Třinci, který si užilo více než 2600 dětí. Za tak velkou podporu všem 
moc děkuji. Motivuje nás to a žene kupředu! A děkuji také všem návštěvníkům knihovny 
a uživatelům, kteří tady s námi byli i v době zimního a jarního lockdownu. Přizpůsobili 
jsme služby, aby byly maximálně bezkontaktní, přesunuli jsme aktivity a program do 
virtuálního prostoru a odměnou nám byla vděčnost a už zmiňovaná podpora,“ shrnuje 
dojatá Martina Wolna, ředitelka Knihovny Třinec. 
 
Třinecká knihovna se věnuje dětem a mladým lidem dlouhodobě a snaží se pro ně 
vytvářet kvalitní program a zázemí. V roce 2010 otevřela oddělení Mklub, které je 
prostorem speciálně navrženým pro teenagery, studenty a milovníky deskových her 
nebo žánrové literatury. Knihovna Třinec si zakládá na spolupráci se všemi stupni škol 
na Třinecku. Mezi poslední inovativní projekty patří propojování literatury, technologií a 
robotických hraček. 
V době přísných opatření, která neumožňovala normální provoz knihovny, vytvořila 
třinecká knihovna bezkontaktní výpůjční prostor a zůstala tak k dispozici čtenářům i 
během lockdownu. Aktivity pro veřejnost jako jsou přednášky nebo diskuze, přesunuli 
knihovníci do virtuálního prostoru a nabízeli zajímavý vzdělávací a kulturní program, 
který vysílali živě na sociálních sítích. Porota také ocenila mimořádné nasazení, které 
pramenilo z touhy pomáhat lidem v těžkých chvílích. 
Pro Knihovnu Třinec to není první prestižní ocenění. V roce 2015 se stala Knihovnou 
roku České republiky a od té doby obdrželi knihovnice a knihovníci obdrželi několik 
individuálních i skupinových ocenění a uznání. 
Čestná uznání získaly Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí a 
Město Petřvald – knihovna. Soutěž Knihovnická K2 se koná od roku 2015 vždy na 
začátku října, v návaznosti na Týden knihoven. Soutěž pořádá Moravskoslezský kraj ve 
spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. 
 
Zpracoval Jan Delong, PR a koordinační manažer Knihovny Třinec. 


