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POTŘEBUJE OBEC KNIHOVNU?

• Co určuje potřebnost obce v knihovně?

• Je knihovna v obci nezbytná? 

•Má obec zařazenou knihovnu do plánů rozvoje obce?

• V čem může být knihovna pro obec přínosem?

DT Obecní knihovny podporuje rozvoj obecních knihoven v obcích 
do 3 000 obyvatel.



SOUTĚŽ VESNICE ROKU

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. 
Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého 
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit širokou 
veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a 
občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do 
společenského života v obci.

V roce 1999 navázala Sekce veřejných knihoven SKIP spolupráci se Spolkem pro obnovu 
venkova a na této platformě vznikl nápad začlenit oceňování knihoven do soutěže Vesnice 
roku, které probíhá od roku 2000.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby



PODMÍNKY SOUTĚŽE VESNICE ROKU 
2022 V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA

Knihovny obcí oceněných diplomem 
v krajských kolech soutěže jsou 
Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP) zpravidla nominovány 
na cenu Knihovna roku, která je udělována 
jako státní ocenění v oblasti kultury. Cenu 
Knihovna roku získá nejlepší knihovna 
vyhodnocená v celostátním kole porotou, 
kterou jmenuje ministr kultury na návrh 
SKIPu z řad knihovnických odborníků. 



N A Ř Í Z E N Í  V L Á D Y  Č .  5 / 2 0 0 3  S B .  
Z E  D N E  1 6 .  P R O S I N C E  2 0 0 2  O  O C E N Ě N Í C H  V  O B L A S T I  K U LT U R Y,  U D Ě L O V A N Ý C H  M I N I S T E R S T V E M  

K U LT U R Y

§ 15 

(1) Cena Knihovna roku se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného 
přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. 

(2) Cena Knihovna roku se uděluje v kategoriích 

a) základní knihovna,

b) významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. 

(3) Cena Knihovna roku podle odstavce 2 písm. a) se uděluje provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven.3) 
Cena Knihovna roku podle odstavce 2 písm. b) se uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny podle předchozí věty. 

(4) Cenu Knihovna roku lze udělit každoročně v říjnu u příležitosti Týdne knihoven. V kalendářním roce může být uděleno 
nejvýše pět cen Knihovna roku v kategoriích podle odstavce 2. 

(5) Cenu Knihovna roku tvoří diplom pro všechna udělená ocenění v kategoriích podle odstavce 2 a peněžní ocenění ve výši 70 
000 Kč pro nejvýše jednu cenu v každé kategorii podle odstavce 2.



HODNOCENÍ KNIHOVNY ROKU 
1. Osobnost knihovníka, spolupráce se samosprávou, SKIP

2. Umístění a vzhled knihovny, vybavení

3. Postavení v obci, spolupráce se spolky, ZŠ, MŠ

4. RF - účast na poradách a vzdělávání

5. Spolupráce v systému knihoven (MVS, sdílení příkladů dobré praxe)

6. Práce s veřejností: dospělí

7. Práce s veřejností: děti

8. Kvalita fondu, způsob doplňování, výměnné soubory

9. PR - úroveň webové stránky,  soc. sítě, on-line katalog

10. Úroveň služeb - standard VKIS

11. Služby pro handicapované návštěvníky

12. Rozvržení výpůjční doby (návštěvnost)

13. Získávání finančních prostředků, granty

14. Bezbariérovost



NOMINOVANÉ KNIHOVNY 2021
Knihovna Kraj Počet obyvatel

KNIHOVNA MĚSTYSE MALŠICE Jihočeský kraj 1 815

MÍSTNÍ KNIHOVNA KOSTICE Jihomoravský kraj 1 906

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NOVÁ ROLE Karlovarský kraj 4 256

VEŘEJNÁ KNIHOVNA SLIVENEC Kraj Praha 3 750

OBECNÍ KNIHOVNA STUDNICE Královéhradecký kraj 793

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA LIBŠTÁT Liberecký kraj 958

MÍSTNÍ KNIHOVNA V KOBEŘICÍCH Moravskoslezský kraj 3 331

MÍSTNÍ KNIHOVNA POSTŘELMOV Olomoucký kraj 2 988

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TŘEMOŠNICE Pardubický kraj 2 925

MÍSTNÍ KNIHOVNA MLEČICE Plzeňský kraj 298

KNIHOVNA J.M. HOVORKY STATENICE Středočeský kraj 1 358

OBECNÍ KNIHOVNA ČÍMĚŘ Kraj Vysočina 210

MÍSTNÍ KNIHOVNA V MĚRUNICÍCH Ústecký kraj 322

MÍSTNÍ KNIHOVNA VE VESELÉ Zlínský kraj 851



KNIHOVNA MĚSTYSE MALŠICE
JIHOČESKÝ KRAJ, 1 815 OBYVATEL

KF: 11 372

Počet čtenářů: 241 / 99

Knihovna pořádá spoustu akcí, výborně 
spolupracuje s mateřskou i základní 
školou. Má dobrou podporu úřadu. 
Knihovna zajišťuje kulturu v obci, zve 
umělce na koncerty, divadelní představení 
a talk show, pomáhá při vernisážích v 
galerii, která s knihovnou sousedí a ve 
které pořádá větší akce. 

https
://www.knihovnamalsice.eu/uvod/

Ocenění za výbornou spolupráci se základní a 
mateřskou školou a za rozsáhlou realizaci 
kulturních akcí a výstav v obci.

https://www.knihovnamalsice.eu/uvod/
https://www.knihovnamalsice.eu/uvod/
https://www.knihovnamalsice.eu/uvod/


Z A JÍMAVOST

Knihovnice Dana Křížkovská je také keramičkou a její 
práce zdobí interiér knihovny.  Polovinu čtenářů tvoří děti do 15 
let,  jde o více jak 60 % z celkové populace dětí v Malšicích (!)

Také vážíte společenské hry? 











MÍSTNÍ KNIHOVNA KOSTICE
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, 1 906 OBYVATEL

KF: 11 872

Počet čtenářů: 68 / 16

Na přelomu roku 2020/2021 prošla knihovna 
celkovou rekonstrukcí za účelem vybudování 
komunitního centra. Mgr. Ivana Rampáčková, 
DiS. se podílí na organizaci dvou příměstských 
táborů, nabízí fyzické i on-line aktivity 
(používání AR aplikace s rozšířenou 
realitou, únikovou hru, pátračky). 
Pomocníkem pro orientaci v knihovně je knižní 
skřítek Pomocníček (plyšová kniha, se kterou si 
děti mohou hrát nebo do ní mohou schovat svou 
oblíbenou knížku). 

https://www.knihovnakostice.com/knihovna

https://www.knihovnakostice.com/knihovna
https://www.knihovnakostice.com/knihovna


ZAJÍMAVOST
Knihovnice Ivana Rampáčková pracuje s 
nejmodernějšími technologiemi a sociálními 
sítěmi, díky čemuž dokáže do knihovny přivést 
nejmladší generaci čtenářů.



 „ROZMOHL SE NÁM TADY TAKOVÝ 
NEŠVAR..”





MĚSTSKÁ KNIHOVNA NOVÁ ROLE
KARLOVARSKÝ KRAJ, 4 256 OBYVATEL

KF: 32 234 

Počet čtenářů:  577 / 269

Knihovna pod vedením knihovnice Marcely 
Toužimské rozvíjí bohatou komunitní činnost ve 
spolupráci s místními organizacemi, zejména ZŠ, MŠ, 
DDM.  V knihovně vznikly Hry bez hranic, soutěž pro 
děti, do které se zapojují knihovny z celého kraje. 
Každý měsíc se koná setkání s dětmi ze ZŠ.  Aktivity: 
Rodinka - jednou měsíčně setkání maminek s dětmi 
od 18 měsíců,  VU3V vzdělávání seniorů, ve 
spolupráci s DDM - knihovnický kroužek a čtenářský 
klub, příměstský tábor. 

https://knihovna.novarole.cz/

Ocenění za propojení činnosti knihovny se vzdělávacími 
aktivitami dětí a seniorů, úzkou spolupráci s místními 
spolky a profesionální přístup knihovnice.

https://knihovna.novarole.cz/
https://knihovna.novarole.cz/
https://knihovna.novarole.cz/


ZAJÍMAVOST
Knihovna sídlí v jednom domě společně s DDM a ZUŠ, což usnadňuje bohatou spolupráci, knihovnicí je 
paní Marcela Toužimská. Knihovna provozuje knihobudku na místním koupališti, pořádá např. příměstský 
tábor. V nově zrekonstruovaných prostorách sídlí od roku 2015







VEŘEJNÁ KNIHOVNA SLIVENEC
KRAJ PRAHA, 3 750 OBYVATEL

KF: 7 694

Počet čtenářů: 210 /89

Menší komunitní knihovna, prošla kompletní 
rekonstrukcí. Ve spolupráci s Klubem seniorů 
pořádá výlety, kvízy, tréninky paměti a vzdělávací 
aktivity. Jiřina Haningerová a Veronika 
Borovková pod vedením paní Ireny Krejčové  
se společně úspěšně podílejí na veřejném dění v 
místní části. Spolupracují s řadou spolků a v 
rámci přidruženého komunitního centra a klubu 
se starají zejména o aktivní vyžití místních 
seniorů.

http://slivenec.knihovna.cz/

Ocenění za příkladnou spolupráci s místními spolky 
a komunitním centrem a za propojování různých 

http://slivenec.knihovna.cz/
http://slivenec.knihovna.cz/
http://slivenec.knihovna.cz/


• Knihovnice: Irena Krejčová, Mgr. Jiřina 
Haningerová

• Stážistka/dobrovolnice: Veronika 
Borovková

• „za příkladnou spolupráci s místními 
spolky a komunitním centrem a za 
propojování různých zájmových skupin 
a generací, zejména seniorů“



Z A J Í M AV O S T

Knihovnice  Irena Krejčová a Jiřina Haningerová jsou sice neprofesionální knihovnice, ale 
spektrum práce se seniory, ale i s dětmi je na vysoké profesionální úrovni. Velmi netradiční akcí  
je především živý betlém v adventním čase.





OBECNÍ KNIHOVNA STUDNICE
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 793 OBYVATEL
KF: 426 k.j. vlastní fond + 1 844 k.j. 
výměnný fond, 14 titulů periodik

Počet čtenářů: 79 / 49

Knihovna se zapojuje do celostátních 
knihovnických kampaní a projektů, nově se 
přihlásila do projektu Bookstart. Knihovnice 
Miloslava Koncošová je zaníceným 
propagátorem čtenářství, klade důraz na místní 
tradice a lokální historii. Prostory knihovny slouží 
mimo otevírací dobu v dopoledních hodinách pro 
školní výuku a besedy pro mateřskou školu. 
https://knihovnastudnice.webk.cz/

Ocenění za kreativní a inspirativní práci s malými 
čtenáři a podporu dětského čtenářství s důrazem na 
místní tradice a lokální historii.

https://knihovnastudnice.webk.cz/
https://knihovnastudnice.webk.cz/
https://knihovnastudnice.webk.cz/




ZAJÍMAVOST

• Knihovnice Miroslava Koncošová úzce 
spolupracuje s nedalekou knihovnou v 
Řešetově Lhotě. V dopoledních hodinách 
probíhají přímo v knihovně vyučovací 
hodiny. Z 83 čtenářů je 55 dětských!





MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA LIBŠTÁT
LIBERECKÝ KRAJ, 958 OBYVATEL

KF: 1 633
Počet čtenářů: 19 / 1
S nástupem knihovnice Anežky Plívové 
došlo k vybudování relaxační zóny a 
vybavení dětského koutku. Paní 
knihovnice je velmi aktivní, zajímá se o 
názory čtenářů, ve zpravodaji obce 
zveřejňuje výzvy pro občany, v knihovně 
je nástěnka pro vzkazy. Knihovna 
spolupracuje se ZŠ a domovem pro 
seniory. Je aktivní na sociálních sítích, 
doporučuje knížky, informuje o aktivitách. 
http
://libstat.info/zivot-v-libstate/kultura
/knihovna
/
Ocenění za vytvoření příjemného prostředí 
pro knihy s velkým potenciálem pro další 

http://libstat.info/zivot-v-libstate/kultura/knihovna/
http://libstat.info/zivot-v-libstate/kultura/knihovna/
http://libstat.info/zivot-v-libstate/kultura/knihovna/
http://libstat.info/zivot-v-libstate/kultura/knihovna/


ZAJÍMAVOST
• Knihovnice Anežka Plívová prezentuje 

knihovnu na několika sociálních sítích,  
spoluautorka loga knihovny, zajímavá akce 
Poznej Libštát s knihovnou





MÍSTNÍ KNIHOVNA V KOBEŘICÍCH
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 3 331 OBYVATEL

KF:  17 779

Počet čtenářů: 548 / 139

Knihovna spolupracuje se spolky a 
organizacemi v obci nejen na poli kultury. 
Dorota Letziánová a Jana Komárková 
se zaměřují na práci s dětmi, organizují 
mnoho akcí v knihovně i mimo ni.  V roce 
2019 se knihovna přestěhovala do nových a 
větších prostor Obecního domu. https
://www.koberice.cz/obec/knihovna-kob
erice
/

Ocenění za vybudování nových prostor knihovny 
s nadstandardní podporou zřizovatele a 
realizaci aktivit komunitního typu a úzkou 
spolupráci s knihovnami v okolí.

https://www.koberice.cz/obec/knihovna-koberice/
https://www.koberice.cz/obec/knihovna-koberice/
https://www.koberice.cz/obec/knihovna-koberice/
https://www.koberice.cz/obec/knihovna-koberice/


ZAJÍMAVOST
Knihovnice  Dorota Letziánová a Jana Komárková využívají hodně aktivit (zejména dětských) spojených 
s ekologií a ochranou přírody.  Vysoký počet čtenářů 557 z celkového počtu 3 331 obyvatel.







MÍSTNÍ KNIHOVNA POSTŘELMOV
OLOMOUCKÝ KRAJ, 2 988 OBYVATEL

KF: 5 902

Počet čtenářů: 134 / 23

Knihovna patří mezi nejaktivnější a nejlépe vybavené 
v regionu. Pod vedením Ing. Petry Balcárkové 
působí již několik let Univerzita třetího věku pro 
seniory, knihovna se pravidelně zapojuje nejen do 
celostátních knihovnických kampaní, ale také do 
ekologických projektů (Odlož mobil v knihovně).

http://postrelmov.knihovna.cz/

Ocenění za kreativní a inovativní přístup k rozvoji 
komunitní funkce knihovny a za inspirativní práci s 
malými čtenáři a mládeží.

http://postrelmov.knihovna.cz/
http://postrelmov.knihovna.cz/


ZAJÍMAVOST
• Knihovnice Petra Balcárková již několik let pořádá Univeritu třetího věku, dále velmi nápadité a 

tematicky zaměřené příměstské tábory.







MĚSTSKÁ KNIHOVNA TŘEMOŠNICE, 
PARDUBICKÝ KRAJ, 2 925 OBYVATEL

KF: 14 974

Počet čtenářů: 330 / 30

Knihovna je kulturním a komunitním 
centrem města. Pavla Alvarezová a 
Světlana Hromádková jsou sehraný 
tandem aktivních knihovnic, které se 
neleknou žádné výzvy. Knihovna pořádá 
besedy se školními kolektivy (od MŠ po 
SŠ), přednášky pro širokou veřejnost a 
zapojuje se do celorepublikových akcí 
SKIP. https
://www.tremosnice.cz/mesto/kultura-a-spo
rt/mestska-knihovna
/

Ocenění za propojení knihovnických a 

https://www.tremosnice.cz/mesto/kultura-a-sport/mestska-knihovna/
https://www.tremosnice.cz/mesto/kultura-a-sport/mestska-knihovna/
https://www.tremosnice.cz/mesto/kultura-a-sport/mestska-knihovna/
https://www.tremosnice.cz/mesto/kultura-a-sport/mestska-knihovna/


ZAJÍMAVOST

• Výrazně překračují standard otevírací 
doby (doporučených je 15, skutečnost 
43!). Knihovnice Pavla Alvarezová a 
Světlana Hromádková mimo jiné pořádají 
městský ples a velkou soutěž pro děti 
Hliníkové království







MÍSTNÍ KNIHOVNA MLEČICE, 
PLZEŇSKÝ KRAJ, 298 OBYVATEL

KF:  3 421

Počet čtenářů: 20 / 6

Rekonstrukce a kompletní revize knihovny začala s nástupem nové 
knihovnice Mgr. Elišky Chaloupkové, DiS. Knihovna poskytuje 
vedle výpůjčních služeb zázemí Dětskému klubu zaměřenému na 
hudbu a výchovu ke čtenářství, pořádá filmové večery pro dospělé 
a sobotní promítání pro děti, setkání nad knížkami, prázdninové 
výletní exkurze a společné tvoření pro děti i dospělé. Navázala 
spolupráci s MŠ a ZŠ, zapojuje se do aktivit pořádaných obcí: V 
době uzavření knihovny 2021 vzniklo video o knihovně: https://
www.youtube.com/watch?v=ZJv5OflUo2w

https://knihovna-mlecice.webnode.cz/

Ocenění za vytvoření útulného prostoru knihovny a za inspirativní práci 
s malými čtenáři a propojení dětského čtenářství s hudební výchovou.

https://www.youtube.com/watch?v=ZJv5OflUo2w
https://www.youtube.com/watch?v=ZJv5OflUo2w
https://knihovna-mlecice.webnode.cz/
https://knihovna-mlecice.webnode.cz/
https://knihovna-mlecice.webnode.cz/


ZAJÍMAVOST
Knihovnice Eliška Chaloupková má jenom 0,2 úvazku, přesto mimo půjčování zvládá velké 
množství aktivit, stará se o vlastní www stránky i facebook. Při rekonstrukci interiéru si většinu 
prací dělala svépomocí (malování, výroba nábytku apod.)





KNIHOVNA J.M. HOVORKY, STATENICE, 
STŘEDOČESKÝ KRAJ, 1 358 OBYVATEL

KF:  3 226

Počet čtenářů: 118 / 51

MgA. Zuzana Brychtová Horecká a Mgr. Barbora 
Černohorská přeměnily knihovnu z půjčovny na 
fungující komunitní centrum. Statenice jsou příkladem 
knihovny, která umí zaktivizovat celou obec a z obou 
knihovnic doslova čiší nápady a chuť stále knihovnu 
zlepšovat. 2020 proběhla přestavba 100 let starého 
domku na pěknou vesnickou knihovnu, komunitní a 
společenské centrum obce. Na činnostech se podílí velké 
množství dobrovolníků.

https://www.obyvakvesnice.cz/

Ocenění za zásadní ovlivnění kulturního, společenského, ale i 
politického dění v obci a za přispění k znovuobnovení 
společné činnosti venkovské komunity.

https://www.obyvakvesnice.cz/
https://www.obyvakvesnice.cz/




Z A JÍMAVOST

• Knihovnice  Zuzana Brychtová Horecká a 
Barbora Černohorská jsou přebornicemi 
v oblasti získávání grantů. Mimo klasické 
knihovnické uspěly např.  Nadace VIA 
(dlouholetá spolupráce), Přemyslovský 
měšec nebo Erasmus +





OBECNÍ KNIHOVNA ČÍMĚŘ
KRAJ VYSOČINA, 210 OBYVATEL

Knihovna sídlí v rekonstruovaných prostorách 
spolu s obecním úřadem a Společenským 
centrem. Nabízí rozmanité a nápadité akce 
zaměřené na práci s dětmi a mládeží, podporuje 
mezigenerační propojování. Knihovnice Bc. 
Michaela Láníková nabízí řadu aktivit.  
Výjimečné propojení knihovny s komunitními 
aktivitami obce.

https://www.cimer.cz/mistni-knihovna/

Ocenění za týmovou a nápaditou práci s dětskými 
čtenáři v příjemném prostoru knihovny a za 
výjimečné propojení činnosti knihovny s komunitními 
aktivitami obce. 

https://www.cimer.cz/mistni-knihovna/
https://www.cimer.cz/mistni-knihovna/
https://www.cimer.cz/mistni-knihovna/


VÝROBKY DĚTÍ V ČÍMĚŘI





ZAJÍMAVOST
• Z 210 obyvatel obce je rovných 61 registrovaných čtenářů knihovny. Knihovnice Michaela 

Láníková úspěšně navázala na svou předchůdkyni  a s mini úvazkem 2 hodiny týdně dělá 
aktivity, za které by se nemusela stydět pofesionální knihovna.









MÍSTNÍ KNIHOVNA V MĚRUNICÍCH, ÚSTECKÝ KRAJ, 
322 OBYVATEL

KF: 2 546

Počet čtenářů: 70 / 11

Místní knihovna v Měrunicích je velmi dobře 
vedena knihovnicí Alenou Veselou, která z ní 
vybudovala komunitní centrum obce. Pro 
dětské čtenáře je nízkoprahovým kulturním a 
vzdělávacím zařízením.  V knihovně se schází 
Klub žen, před Vánocemi se koná tradiční 
setkání seniorů. Každoročně se vyhodnocují 
mezi dětmi i dospělými tři nejlepší Čtenáři 
roku.  V roce 2020 se v knihovně dva týdny šily 
roušky pro všechny občany obce i pro potřeby 
ústecké nemocnice.

https://www.knihovnamerunice.cz/

Ocenění za nadstandardní práci knihovnice nad 
rámec knihovnických a informačních služeb a za 
rozvoj dětské tvořivosti.

https://www.knihovnamerunice.cz/
https://www.knihovnamerunice.cz/


ZAJÍMAVOST
Vesnice má 322 obyvatel, knihovna má 79 čtenářů, z toho 20 dětských, používá AKS Tritius Reks, knihovna je 
spojena s výdejnou České pošty, paní knihovnice pěstuje fialky, stará se o obecní výzdobu, tvoří s dětmi, dělá s 
nimi úkoly, ..







MÍSTNÍ KNIHOVNA VE VESELÉ
ZLÍNSKÝ KRAJ, 851 OBYVATEL

KF: 3 056

Počet čtenářů: 125 / 40

Obecní knihovna ve Veselé je nominována za dlouhodobě vynikající 
péči o knihovnu a knihovní fond, za výbornou spolupráci s místní 
základní a mateřskou školkou a za aktivní přístup k propagaci a 
získávání nových čtenářů. Mezi nejlepší aktivity obou knihovnic paní 
Kateřiny Sobotíkové, DiS. a Michaely Čočkové patří Noc s 
Andersenem, Knížka pro prvňáčka, Pohádkové a Strašidelné čtení aj.

https://knihovnavesela.webk.cz/

Ocenění za mimořádné tvůrčí propojování literární a rukodělné tvořivosti 
u dětí a mládeže a za rozvoj dětského čtenářství s důrazem na místní 
lidové tradice a lokální historii.

https://knihovnavesela.webk.cz/
https://knihovnavesela.webk.cz/
https://knihovnavesela.webk.cz/




ZAJÍMAVOST

Knihovnice Kateřina Sobotíková a 
Michaela Čočková dovedou 
unikátně skloubit dětské čtenářství 
s místními a regionálními tradicemi, 
vedou děti k tvůrčímu psaní  
vychovávají z dětí nejenom 
čtenáře, ale i v dobrém slova 
smyslu patrioty malé obce.





POTOM, MY DALI HLAVY DOHROMADY…



KNIHOVNA ROKU 2021

KNIHOVNA ROKU 2021 kategorie „základní knihovna“
Knihovna J. M. Hovorky Statenice, Středočeský kraj
Knihovnice: MgA. Zuzana Brychtová Horecká, Mgr. Barbora Černohorská
„za zásadní ovlivnění kulturního, společenského, ale i politického dění v obci a za přispění k znovuobnovení společné 

činnosti venkovské komunity“

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly:
Místní knihovna v Číměři, Kraj Vysočina
Knihovnice: Michaela Láníková
„za týmovou a nápaditou práci s dětskými čtenáři v příjemném prostoru knihovny a za výjimečné propojení činnosti 

knihovny s komunitními aktivitami obce“ 

Veřejná knihovna Slivenec, Kraj Praha
Knihovnice: Irena Krejčová, Mgr. Jiřina Haningerová
Stážistka/dobrovolnice: Veronika Borovková
„za příkladnou spolupráci s místními spolky a komunitním centrem a za propojování různých zájmových skupin a 

generací, zejména seniorů“



KNIHOVNA J. M. HOVORKY STATENICE
(STŘEDOČESKÝ KRAJ)
KNIHOVNA ROKU 2021



AKTIVISMUS KNIHOVNY
Aktivní lidé v menších městech a obcích často završí svoji cestu občanskou 
angažovaností zapojením se do komunální politiky. O tom jste s Bárou neuvažovaly?

„Před posledními komunálními volbami jsme z popudu místního sdružení Via Magna, které bylo kritické vůči 
tehdejšímu vedení a územnímu plánu, uspořádaly v prostorách knihovny besedu s veřejností. Na 
tuto akci jsme pak samy navázaly sérií besed na témata, která tu lidi pálí, jako je místní zámek, 
rozpadající se ruina v úplně patové situaci, nebo další žhavé téma, neexistující škola a školka, 
územní plán a další. Na základě těchto debat se dala dohromady skupina lidí, kteří měli pocit, že se s tím 
musí začít něco dělat a že nezbývá než se pokusit vstoupit do zastupitelstva. Do této party také patříme. A 
zatímco náš cíl byl dostat tam jednoho, v lepším případě dva lidi z této neformální skupiny, podařilo se, že 
máme starostku a místostarostu. Je to takový hezký příklad toho, jakou má knihovna komunitní 
moc. Ale jinak přísně dbáme na to, aby prostředí knihovny zůstávalo apolitické, vítáme každého, kdo přijde, 
stejně vlídným způsobem a knihovnu nezneužíváme k prosazování svých názorů.“

• https
://www.nadacevia.cz/2021/01/20/knihovna-ma-velkou-komunitni-moc-veri-graficka-zuzana-ktera-s-
kamaradkou-barborou-ozivuje-obecni-knihovnu-ve-statenicich-u-prahy
/

https://www.nadacevia.cz/2021/01/20/knihovna-ma-velkou-komunitni-moc-veri-graficka-zuzana-ktera-s-kamaradkou-barborou-ozivuje-obecni-knihovnu-ve-statenicich-u-prahy/
https://www.nadacevia.cz/2021/01/20/knihovna-ma-velkou-komunitni-moc-veri-graficka-zuzana-ktera-s-kamaradkou-barborou-ozivuje-obecni-knihovnu-ve-statenicich-u-prahy/
https://www.nadacevia.cz/2021/01/20/knihovna-ma-velkou-komunitni-moc-veri-graficka-zuzana-ktera-s-kamaradkou-barborou-ozivuje-obecni-knihovnu-ve-statenicich-u-prahy/
https://www.nadacevia.cz/2021/01/20/knihovna-ma-velkou-komunitni-moc-veri-graficka-zuzana-ktera-s-kamaradkou-barborou-ozivuje-obecni-knihovnu-ve-statenicich-u-prahy/
https://www.nadacevia.cz/2021/01/20/knihovna-ma-velkou-komunitni-moc-veri-graficka-zuzana-ktera-s-kamaradkou-barborou-ozivuje-obecni-knihovnu-ve-statenicich-u-prahy/


Knihovnice zleva: 

MgA. Zuzana Brychtová 
Horecká, Barbora 
Černohorská a Pavlína 
Talacko ze statenické 
knihovny. Stuhu drží předseda 
SKIP ČR Mgr. Roman Giebisch, 
Ph.D.



CO POTŘEBUJÍ DNEŠNÍ KNIHOVNY?
Co potřebuje dobrá knihovna a jak toho dosáhnout 

(Duha 1/2021)

https://duha.mzk.cz/clanky/co-potrebuje-dobra-knihovna-jak-toho-

Dosahnout

„Knihovnu však nelze redukovat pouze na ekonomické 

ukazatele, daleko větší hodnotou je její přínos v podobě 

pocitu spokojenosti a naplňování osobních, profesních a 

vzdělávacích potřeb.”

https://duha.mzk.cz/clanky/co-potrebuje-dobra-knihovna-jak-toho-dosahnout
https://duha.mzk.cz/clanky/co-potrebuje-dobra-knihovna-jak-toho-dosahnout


„EPIDEMIE OSAMĚLOSTI“ A KNIHOVNY

• …Češi trpí osamělostí. Utíkají na sociální sítě…

• …Sedm z deseti lidí je přesvědčeno, že technologie osobní setkání nenahradí…

• …Lidé se s osamělostí potýkají nejčastěji ve třech životních etapách – kolem třicátých narozenin, kolem pětapadesáti a před 
devadesátinami… 

• …osamělosti zvyšuje riziko demence až o čtyřicet procent…

• …osamělost se pojí se sníženou kvalitou života, s vyšší nemocností i úmrtností…

Osamělost jako společenský problém? (projekt MUNI 2019-2020: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/45267, přednáška 
Městská knihovna Blansko, 11. 2. 2022)

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030, SETKÁVÁNÍ – 9 
výskytů..

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/45267
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/45267
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/45267
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/45267


KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 
NA LÉTA 2021–2027 S VÝHLEDEM DO ROKU 2030

SETKÁVÁNÍ – 9 výskytů..

• Přibližně 40 % veřejných knihoven nemá dostatek prostoru pro setkávání a komunitní 
aktivity. 

• Lidé hledají přátelské, nekonfliktní a bezpečné zázemí, prostory pro sdílení, setkávání a pro 
rozvoj kreativních činností

• Důležitou součástí je sdílení znalostí a tvůrčí energie prostřednictvím setkávání lidí s lidmi a 
předávání znalostí a dovedností. 

• Prostor pro diskuse a setkávání…



STRATEGIE NA LÉTA 2021 – 2027

Teze

1. Knihovny podněcují participaci na komunitním životě a poskytují pro ni otevřený a bezpečný prostor. Jsou 
přirozeným místem setkávání občanů s občany nad obecními záležitostmi, spojnicí mezi volenou samosprávou a občany 
a místem, kde se upevňuje sociální soudržnost a důvěra.

2. Knihovny se podílejí na rozvoji regionální identity, posilují vztah k místu, přispívají významně k identifikaci lidí s 
místem, ve kterém žijí, a probouzejí tím jejich aktivní občanský zájem o to, co je přímo obklopuje, posilují vědomí 
kontinuity a zájem o lokální historii. 

3. Knihovny poskytují prostor pro aktivity jednotlivých skupin lidí a vyznačují se bohatou spoluprací s místními 
organizacemi a institucemi. Napomáhají rozvoji sociálního kapitálu, posilují soběstačnost a stimulují místní rozvoj. Pružně 
reagují na měnící se potřeby lidí, zejména na potřeby skupin ohrožených sociálním vyloučením. Využívají dobrovolnickou 
činnost.

4. Knihovny se podílejí na komunikaci celospolečenských témat na lokální úrovni, podporují princip sdílení, čímž 
pomáhají naplnit princip uvědomělé spotřeby a minimalizace environmentálních dopadů.

KDE JSTE NAŠLI TU VAŠI KNIHOVNU?

A KDE BYSTE JI CHTĚLI NAJÍT?

MÁ VA3E KNIHOVNA NĚJAKOU VIZI?

SPOJTE JI S VIZÍ OBCE A PROMĚNÍTE OBEC I KNIHOVNU 





DĚKUJI ZA POZORNOST.

Monika Kratochvílová

Monika.Kratochvilova@mzk.cz

Oddělení vzdělávání a krajské metodiky 

Moravská zemská knihovna v Brně

https://mzk.cz

mailto:Monika.Kratochvilova@mzk.cz
https://mzk.cz/
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