
KNIHOVNA ROKU 2019 
Zkušenosti a postřehy z práce 
komise 
 

Kolegium SKIP Velká Morava, Brno, 4. 12. 2019 
 



Knihovna roku 

• Soutěž Knihovna roku vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR 

• Kategorie základní knihovna a informační počin v 
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb  

• Komise objela knihovny 26. – 30. 8. 2019  

• Členové komise: Pavel Zajíc, Lenka Drechslerová, Lucie 
Macháčková, Jaroslava Starcová a Jana Tomancová  

 



Základní informace o nominacích  

• Nominováno 13 obcí 

• Mimo Vesnici roku nominována jedna knihovna 

• Velikost obcí od od 280 (Radvanice) do 2 300 obyvatel 

(Kamenný Újezd)  

• Dvě profesionální knihovny (Lomnice, Sviadnov) 



 

1 621 km 



Obecní knihovna v 
Kamenném Újezdu, 

Jihočeský kraj 
okres České 
Budějovice  

Obecní knihovna 
Kasejovice 

Plzeňský kraj 
okres Plzeň-jih 

Obecní knihovna 
Lomnice 

Karlovarský kraj, 
okres Sokolov  

Místní knihovna 
Moutnice, 

Jihomoravský kraj, 
okres Brno – venkov  

Místní knihovna v 
Mšeném lázních, 

Ústecký kraj 
okres Litoměřice 

Obecní knihovna 
Nepolisy, 

Královéhradecký kraj 
okres Hradec Králové 

Obecní knihovna 
Opatov,  

Pardubický kraj 
okres Svitavy 

Obecní knihovna 
Pátek,  

Středočeský kraj 
okres Nymburk 

Knihovna Radvanice, 
Olomoucký kraj 

okres Přerov 

Obecní knihovna 
Rymice 

Zlínský kraj 
okres Kroměříž  

Obecní knihovna 
Sviadnov, 

Moravskoslezský kraj, 
okres Frýdek-Místek 

Místní knihovna ve 
Svijanech 

Liberecký kraj 
okres Liberec 

Místní knihovna ve 
Větrném Jeníkově, 

Kraj Vysočina 
okres Jihlava 

Nominace Na cenu Knihovna roku 2019 

v kategorii „základní knihovna“ 



Co se hodnotilo? 

osobnost 
knihovníka 

kvalita fondu, 
způsob 

doplňování, 
výměnné soubory 

umístění a vzhled 
knihovny, 
vybavení  

úroveň služeb, 
tisk, MVS, 

handicap. čtenáři 

spolupráce se 
samosprávou, 

SKIP  

postavení v obci, 
spolupráce se 
spolky, ZŠ, MŠ 

spolupráce v 
systému 

knihoven, region 

práce s 
veřejností, 

zejména s dětmi  
a mládeží, PR  

automatizace 
knihovny 

internet, webové 
stránky, on-line 

katalog 

rozsah a 
rozvržení výpůjční 

doby (ICT, OÚ) 
návštěvnost 

počet čtenářů 
podle míst. 
podmínek  

výpůjčky 
získávání 
finančních 

prostředků, granty 
 



Kamenný Újezd  Jihočeský kraj 



Kamenný Újezd 



Kamenný Újezd 



Kamenný Újezd - co jsme jinde 

neviděli: 
• provozní doba – 2 x v týdnu otevřeno pro veřejnost do 

19.30 hod. 

• informační štítek na výměnných souborech 

• orientace ve fondu pro děti a mládež 



Mšené - lázně  
Ústecký kraj 



Mšené - lázně 



Mšené - lázně - co jsme jinde neviděli: 

 

• 1 x týdně družina + senioři = herní 

odpoledne. 

• knihovna přátelská seniorům 

 

 

 



Lomnice  Karlovarský kraj 

Diplom 



Lomnice 



Lomnice - co jsme jinde neviděli: 
• knihovna na kolečkách – 

donášková služba pro seniory 

• půjčování tašek a deštníků 

• tematické kufříky 

• práce s dětmi staršího školního 
věku – divadlo pro NsA 

• Hry bez hranic – Klub dětských 
knihoven Karlovarského kraje 

 



Kasejovice  Plzeňský 

kraj 



Kasejovice 



Kasejovice - co jsme jinde 

neviděli: 

 • příměstský tábor 
od r. 2013 

• připomínání regionální 
historie 

• Dvě tváře války 

• Kasejovice za časů 
císaře pána 

• Kasejovice v proměnách 
času 



Pátek   Středočeský kraj 



Pátek 



Pátek - co jsme jinde 

neviděli: 
• klub deskových her  

• každý pátek večer se od r. 2016 schází dospělí 

• každou neděli dopoledne od 9 do 12 hodin deskohraní  

pro děti 

•   K dispozici téměř 150 her 

• pondělní klub pletení 

 



Opatov  Pardubický kraj 



Opatov 



Opatov - co jsme jinde neviděli: 

• kartičky na místě vypůjčených knih 

• pasování prvňáčků – čtenářský 

deníček + placka 

• Velká čtenářská soutěž (na motivy 

„Lovci perel“) 

• Kategorie podle věku  - účastní se 40 

dětí ze ZŠ  

• na webu obce mají videogalerii 

(pasování, NsA …) 

• projekt „Ilustrátoři knih  pro děti“. 

 



Nepolisy 
Královehradecký kraj 



Nepolisy 



Nepolisy - co jsme jinde neviděli: 

 
• posilování mozku – trénování paměti – 

20 žen 

• klub hry šachu – 1x měsíčně – 10 

seniorů 



Svijany  Liberecký kraj 

Diplom 



Svijany 



Svijany – co jsme jinde neviděli 

• Noc literatury (od r.2015) 

• Bookstart 

• oslavy 100 let knihovny (velká slavnost na hřišti) 

• cestopisné přednášky 

• knihobudky na zámku  

 



Rymice  Zlínský kraj 



Rymice 



Rymice – co jsme jinde neviděli 

• pasování na čtenáře – prvňáčci četli dětem z MŠ 

• novoroční diskotéka pohádkových postav 

• anglická školička (1x týdně) – knihovna propůjčuje prostor 

• fotokniha za akcí knihovny 



Moutnice  Jihomoravský 

kraj 



Moutnice 



Moutnice - co jsme jinde neviděli: 

 
• knihovna se nachází ve společném prostoru s obřadní 

síní a zasedací místností OÚ  

• při školní družině pracuje čtenářský klub – zapojení do 

projektu Čtení pomáhá 

• „Velká knižní soutěž“ – testování orientace v knihovně, 

katalogu, znalosti knih – ocenění ve škole před celou 

třídou 

• zapojení do projektu „Jižní Morava čte“. 



Radvanice  
Olomoucký kraj 



Radvanice 



Radvanice – co jsme jinde neviděli 

• společné čtení pro seniory 

• besedy se spisovateli 

• adventní výstavy + tvořivé dílny  

• kurz šití 

 



Sviadnov  
Moravskoslezský kraj 



Sviadnov 



Sviadnov - co jsme jinde neviděli: 

 
• knihovna v 1. patře – výtah 

• studentky SŠ chodí do knihovny na praxi – pomoc při inf. 

lekcích 

• PC kurzy pro seniory v DPS – od ledna 2020 

• ZŠ 2.- 5. třída – každý týden návštěva knihovny 

 



Větrný Jeníkov  Kraj vysočina 

Knihovna roku 2019 



Větrný Jeníkov 

• počet obyvatel obce     612 

• počet čtenářů/z toho dětí do 15 let 230/139  

(děti jsou i ze spádových obcí, protože navštěvují místní 

školu) 

• počet návštěvníků celkem  3 457 

• počet výpůjček    6 107 

• velikost knihovního fondu   6 945 k.j. 

• otevírací doba týdně   11 hodin + akce 



Větrný Jeníkov 

• plní všechny 
standardy, pracuje 
s lokální historií, 
regionálními 
osobnostmi – 
slavnými rodáky 
obce, pěkný příjemný 
prostor, 
aktualizovaný fond, 
má mnoho nových 
knih 

• bohužel, není 
bezbariérová 



Větrný Jeníkov 



Větrný Jeníkov 



Větrný Jeníkov – Co jsme jinde 

neviděli: 

• čtenářská dílna (1. – 5. třída) – každý 

měsíc pět dílen 

• dětská čtenářská výzva (inspirace z portálu 

Databáze knih) 

• výtvarná soutěž „Dej mi tvář“  - obálka 

knihy, která by zaujala 

• logo knihovny 

• Eva Šamánková – knihovnice, bloggerka, 

recenzentka, kronikářka, autorka dvou 

regionálních knih, lektorka čtenářských 

dílen https://samankova.blog.idnes.cz/  

 

https://samankova.blog.idnes.cz/
https://samankova.blog.idnes.cz/


Shrnutí ročníku 

• velké využití VS 

• většina nominovaných knihoven byla již oceněna 

v příslušném kraji jako knihovnice kraje apod. – tzn. viděli 

jsme spíše výjimečné knihovny 

• všechny knihovny spolupracovaly s ZŠ nebo MŠ v obci 

(pokud tam byly) 

• většinou moderní prostory knihoven 

• jen knihovnice (ženy) 

• půjčování jiných druhů dokumentů: audioknihy, 

společenské hry, Albi tužky nebo knížky k tužkám 

• volněji zaplněné regály 

 



• propagace -  web, facebook, knihovnice přispívá do obecního 
zpravodaje (často ho má i na starost)… 

• v knihovnách jsou dataprojektory a v těch menších 
velkoplošné televize 

• knihovny pořádají dlouhodobé soutěže pro děti (Perly atd.) 

• častý je roznos nebo rozvoz knih nemohoucím  

• příměstské tábory při knihovně 

• práce s regionální historií – besedy s pamětníky 

• skoro všechny knihovny pořádají Noc s Andersenem (nebo jen 
večer) 

• výstavy místních umělců v knihovně 

• většina knihovníků se vzdělává (docházkově nebo e-learning)  

• čtenářské kluby v knihovně nebo spolupráce s klubem při ZŠ 

• čtení seniorům s DPS nebo poskytování knih 

 



Knihobudky    



Co nám udělalo radost: 

• prostory  - rekonstrukce v posledních 6 letech  - 10 

knihoven 

• AKS – ve všech knihovnách 

• bezbariérové – 7 knihoven 

• půjčování i jiných formátů (spol. hry, audioknihy, Albi 

tužky) 

• knihobudky – 3 knihovny 

• roznášková služba – 4 knihovny 

• facebook – 10 knihoven 

• webové stránky – některé velmi pěkné 



Co bychom doporučili: 

• aktualizaci fondu, vystavení knih obálkami dopředu 

• zvýšit počet hodin pro veřejnost  

• 7 knihoven nesplňuje standard VKIS 

• měření spokojenosti uživatelů 

• 10 knihoven ještě nikdy neprovádělo 

 



1. Zvelebení knihovny  

2. Přihlášení do Vesnice 

roku 

3. (Zvelebení knihovny) 

4. Slavnostní vyhlášení 

v Praze v Klementinu – 

pro všechny 

nominované 

 

 

Jak na to… 



Závěrem: 

• Všechny knihovny byly na komisi připravené. 

• Všechny knihovnice dělají svou práci s nadšením. 

• Všichni zřizovatelé jsou na svou knihovnu pyšní. 

 



DĚKUJI ZA 

POZORNOST. 
Lucie Macháčková,  
Městská knihovna Kutná Hora 
Jana Tomancová, 
Krajská knihovna Františka 
Bartoše ve Zlíně 


