
MÍSTNÍ KNIHOVNA VIDČE

KNIHOVNA ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE 2017



Historie knihovny
• Veřejná knihovna ve Vidči byla 

zřízena Národní jednotou po

1. sv. válce. Fungovala při

základní škole a knihovník

byl vždy z řad učitelů.

• V 50. letech byla knihovna

v rodinném domě pana Mičkala, 

později byla  přestěhována do 

budovy  obecního úřadu.

• V roce 1991 se knihovna

stěhuje z budovy obecního 

úřadu  do nevyužívaného

pavilonu mateřské školy, 

kde sídlí dosud.



Místní knihovna Vidče – leden 2016



Vstup do knihovních prostor přes bývalou šatnu a 
umývárnu mateřské školky   - naše malá výstavní síň



Prostory před rekonstrukcí

Půjčovna  a čítárna  



Prostory před rekonstukcí

Dětské oddělení a oddělení pro dospělé



Proč jsme se pro rekonstrukci – leden 2016

• Neestetický přístup do prostor knihovny přes bývalé
prostory školky

• Špatný technický stav prostor knihovny:                          
- zastaralá elektroinstalace  (problémy s připojování PC)          
- nutnost výměny podlahových krytin a vymalování daných 
prostor   

• Výměna knihovnického vybavení knihovny                                                   
- regály na knihy a výpůjční pult pamatovaly knihovnu                       
na obecním úřadu       



Červenec 2016 – balíme knihovnu
Knihovna osiřela a knihy se chystají na dovolenou do 
garáže 



Bouráme knihovnu



Stavíme novou knihovnu

Nová elektroinstalace, nové stropy a podlahy



Stavíme novou knihovnu

Budoucí kuchyňka a WC Nové vchodové dveře



Vzniká nový chodník přes zahradu a 
knihovna získává nový bezbariérový 
vstup z terasy.

Září 2016
Listopad 2016



Stavební práce skončily, začínají ty knihovnické



Knihy se vrátily z garáže a poputují do 
regálů



Konečně otevíráme



Slavnostní otevření pro veřenost

Pan starosta Mgr. Pavel Drda a 
hosté

Tvůrci přestavby knihovny



Pár faktů k rekonstrukci - listopad 2016

• Celkové náklady na projekt: 2 500 000 Kč

• Dotace ze Zlínského kraje: 963 000 Kč

• Zhotovitelé stavby: Commodum spol. s r.o.,

• Naryner Construction s.r.o.

• Architektonický návrh: Henkai architekti



První čtenáři



Nová knihovna – vstupní dveře

Listopad  2016 Prosinec 2017 – vánoční
dárek knihovně



Nové prostory knihovny

Dětské oddělení



Nové prostory knihovny 



Oddělení pro dospělé



Nová knihovna

Nový sedací nábytek pro čtenáře



Posluchárna 



Knihovna roku zlínského kraje -červenec 2017

Knihovna Vidče získalo 
nominaci  za vsetínský  okres 
společně s Městskou 
knihovnou Zubří. 

Komise zasedala a hodnotila.

Některé hodnotící údaje  
za rok 2016:
počet obyvatel obce:  1711
Stav fondu : 6393
Počet čtenářů: 240 z toho 122 
mládeže do 15 let
Počet návštěvníků:  6711
Počet akcí pro veřejnost: 56
Hodiny pro veřejnost : 12 týdně
Náklady na nákup KF: 50 000,-Kč
Návštěvníci web stránek: 14 023
Vzhled knihovny  a zajímavé akce



Knihovna zlínského kraje 2017
Červenec 2017 –
svou knihovnu přišlo podpořit 
i vedení obce - starosta Mgr. 
Drda  a místostarostka 
Dudová Říjen 2017  - Zlín 



Akce pro veřejnost
• Besedy pro děti ze základní školy ve 

spolupráci s Městskou a  Střediskovou 
knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm

• Akce pro děti mateřské školy a podílení se 
knihovny na akcích školky

• Organizování besed se spisovateli ve 
spolupráci s Kulturní komisí RO Vidče

• Spolupráce  s jinými spolky obce na konání
jejich akcích



Akce pro mateřskou školu

Uspáváme pejska a kočičku
Já jsem motýlí princezna



Učíme se hrou – Angličtina hrou  pro 
předškoláky



Rej masek v knihovně



Akce pro základní školu –
spolupráce s  Měk  a SK Rožnov pod Radhoštěm

Šesťáci  mají plné ruce práceTřeťáci a IVU lekce



Malá výstava výstupů z IVU lekcí pro 8. třídu



Už umíme číst  aneb                                  
Pasování prvňáčků na čtenáře 

Červen 2016 – Pasování s Malou 
mořskou vílou Červen 2017 – Pasování s Jutou a 

Bertou (v duchu valašských 

pověstí)



Akce pro školní družinu –
odpoledne s pohádkou   



Školní družina – chvilka na hraní



Den s Andersenem 2016                      
Povídání s malou mořskou vílou



Den s Andersenem 2017
Odpoledne v říší Čtyřlístku



DEN S ANDERSENEM  2018



Beseda s Danielou Krolupperovou - říjen 2017



Besedy se spisovateli pro veřejnost -
pořádáme ve spolupráci s Kulturní komisi RO Vidče  v Kinobaru 
Miláno

Březen 2015- beseda s panem 
Jiřím Jilíkem

Březen 2016 - beseda s paní
Vladimírou Klimeckou



Přežila jsem gulag – beseda s paní Věrou Sosnarovou             
(březen 2017)



Videčský „Pohádkovník“

rok 2016 – Pohádkovník pro Malou mořskou vílu u zahradního jezírka



Pohádkovník  2017

Keramickou tabulku věnovala 
knihovně a videčským dětem 
paní kateřina Cábová



Den Země - společná akce s mateřskou školou

Duben  2016 – unikátní vosí hnízdo



Den Země 2017

Malá přírodovědecká laboratoř
Školáci se připravují na nápor 
školkařů



Den země 2017

Firma Pony – ukázka dřevěných hraček a malování na obličej



LOVCI PEREL - celorepubliková soutěž pro děti

Ulovené knižní perly Lovíme poslední pperly



Den pro dětskou knihu 2017

Miniknihkupectví v knihovně Divadélko Rolo a Tři zlaté vlasy 
děda Vševěda



Den pro dětskou knihu 2017

Vyhlášení vítězů celoroční soutěže

„Lovci perel“

Korálková minidíla nejen pro lovce



Ostatní akce knihovny

Knihovna se 
zapojuje do 
celorepublikových 
akcí knihoven:  

. Březen  - měsíc   
čtenářů

. Týden knihoven 

. O poklad strýca 
Juráša



Děkuji za pozornost.

Božena Zajícová

Místní knihovna Vidče

www.mistni-knihovna-vidce.webnode/.cz


