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22.11. 2016 v Babic22.11. 2016 v Babicííchch



ZlZlíínský kraj a Krajsknský kraj a Krajskáá knihovna Frantiknihovna Františška Bartoka Bartošše e 
ve Zlve Zlíínněě jijižž popoččtvrttvrtéé ocenily pracocenily pracíí veveřřejných ejných 
knihoven a jejich pracovnknihoven a jejich pracovnííkkůů v nav naššem regionuem regionu

SlavnostnSlavnostníí ocenoceněěnníí vybraných knihoven a vybraných knihoven a 
osobnostosobnostíí se uskutese uskuteččnilo nilo 20. z20. záářřřřřřřříí 2016 2016 ve Zlve Zlíínněě



PodmPodmíínky soutnky soutěžěžee

Knihovny i jednotlivce navrKnihovny i jednotlivce navržženenéé na toto ocenna toto oceněěnníí
mohli nominovat zmohli nominovat záástupci zstupci zřřizovatelizovatelůů a a 
provozovatelprovozovatelůů knihoven a takknihoven a takéé odbornodbornáá
veveřřejnost ejnost 

SeSeššlo se celkem 25 nominaclo se celkem 25 nominac íí

Knihovny byly hodnoceny podle statistických Knihovny byly hodnoceny podle statistických 
ukazatelukazatelůů o jejich o jejich ččinnosti, vzhledu knihoven, innosti, vzhledu knihoven, 
ppééčče oe o knihovnknihovníí fond a za organizaci kulturnfond a za organizaci kulturníích ch 
a vzda vzděělláávacvacíích akcch akcíí pro pro šškoly a vekoly a veřřejnost ejnost 



ČČtytyřři knihovny zi knihovny zíískaly titul Knihovna skaly titul Knihovna 
roku 2016 Zlroku 2016 Zlíínsknskéého kraje: ho kraje: 

�� ObecnObecn íí knihovna Rajnochoviceknihovna Rajnochovice (okres Krom(okres Kroměřěříížž) ) 
�� MMěěěěěěěěstskstsk áá knihovna Roknihovna Ro žžžžžžžžnov pod Radhonov pod Radho ššttěěěěěěěěmm (okres (okres 

VsetVsetíín) n) 

�� ObecnObecn íí knihovna Oldknihovna Old řřřřřřřřichoviceichovice (okres Zl(okres Zlíín)n)

��MMíístnstn íí knihovna Veletinyknihovna Veletiny (okres Uhersk(okres Uherskéé HradiHradiššttěě))



MMíístnstníí knihovna knihovna VeletinyVeletiny



MMíístnstníí knihovna Veletinyknihovna Veletiny
Knihovnice: Monika CimalovKnihovnice: Monika Cimalováá

v knihovnv knihovněě od zod záářříí 20092009

PoPoččet obyvatel: et obyvatel: 550550
KnihovnKnihovníí fond: fond: 2 8412 841
PoPoččet zaregistrovaných uet zaregistrovaných užživatelivatelůů: : 7373

z toho do 15 let: z toho do 15 let: 1919
FyzickFyzickéé nnáávvššttěěvy: vy: 492492
VýpVýpůůjjččky: ky: 1 5401 540
KulturnKulturníí a vzda vzděělláávacvacíí akce:akce: 2828



MMíístnstníí knihovna Veletinyknihovna Veletiny

Akce pro dospAkce pro dospěělou velou veřřejnost: cestopisnejnost: cestopisnéé a litera literáárnrníí besedybesedy

Akce pro dAkce pro děěti: Veti: Veččernernííččky u kapliky u kapliččky, Noc s Andersenem, ky, Noc s Andersenem, 
týden prtýden práázdnin pro dzdnin pro děětiti

Knihovna se pravidelnKnihovna se pravidelněě zapojuje se do programu zapojuje se do programu „„PromPromíítej i tej i 
tyty““ a do projektu a do projektu „„Den poezieDen poezie““

PanPaníí knihovnice se podknihovnice se podíílela se na vybavenlela se na vybaveníí, uspo, uspořřááddáánníí a a 
modernizaci knihovnymodernizaci knihovny

AktivnAktivníí spoluprspoluprááce s Oce s OÚÚ

PravidelnPravidelněě dopldoplňňuje knihovnuje knihovníí fond knihami z VFfond knihami z VF

Knihovna je otevKnihovna je otevřřena dva dny v týdnuena dva dny v týdnu

Knihovna pKnihovna přřispispíívváá do mdo míístnstníího zpravodaje, aktualizuje svho zpravodaje, aktualizuje svéé
strstráánky a k propagaci vyunky a k propagaci využžíívváá FacebookFacebook



OcenOceněěnnáá knihovna roku 2016 okresu knihovna roku 2016 okresu 
UherskUherskéé HradiHradiššttěě

MMíístnstníí knihovna Veletinyknihovna Veletiny
Knihovnice Monika CimalovKnihovnice Monika Cimalováá



KritKritééria pro zvlria pro zvlášáštntníí uznuznáánníí

NadstandardnNadstandardníí aktivity spojenaktivity spojenéé s s řříízenzeníím a m a 
modernizacmodernizacíí knihoven,knihoven,

realizace mimorealizace mimořřáádných nebo výjimedných nebo výjimeččných ných 
ččinnostinnostíí v oblasti knihovnictvv oblasti knihovnictvíí, dlouhodobý , dlouhodobý 
ppřříínos v oboru.nos v oboru.

Samotná nominace na ocenění je vyjádřením uznání.



ČČtytyřři vybrani vybranéé knihovnice obdrknihovnice obdržžely ely 
zvlzvlášáštntníí uznuznáánníí za vynikajza vynikajííccíí prprááci v ci v 

knihovnknihovnááchch

Milada RokytovMilada Rokytováá
MMěěstskstskáá knihovna Starknihovna Staréé MMěěstosto



OcenOceněěnnáá osobnostosobnost

�� PanPaníí Milada RokytovMilada Rokytov áá je v Mje v Měěstskstskéé knihovnknihovněě ve Starve Staréém m 
mměěststěě od roku 1984 od roku 1984 

�� PodPodíílela se na vybavenlela se na vybaveníí, uspo, uspořřááddáánníí a modernizaci a modernizaci 
knihovny knihovny 

�� StatistickStatistickéé ukazatele ukazatele řřadadíí knihovnu na jedno z pknihovnu na jedno z přřednedníích ch 
mmííst mezi profesionst mezi profesionáálnlníími knihovnami v okrese Uherskmi knihovnami v okrese Uherskéé
HradiHradiššttěě

�� Zapojuje se do mnoha knihovnických projektZapojuje se do mnoha knihovnických projektůů a poa pořřááddáá
velkvelkéé mnomnožžstvstvíí nejrnejrůůznzněějjšíších kulturnch kulturníích akcch akcíí a výstav, a výstav, 
aktivnaktivněě spolupracuje s mspolupracuje s míístnstníí ZZŠŠ a Ma MŠŠ a dala dalšíšími mi 
organizacemi a spolky morganizacemi a spolky měěsta sta 

�� Jen v roce 2015 bylo uspoJen v roce 2015 bylo uspořřááddááno celkem 52 kulturnno celkem 52 kulturníích ch 
akcakcíí pro vepro veřřejnostejnost



BlahopBlahopřřejeme vyznamenanýmejeme vyznamenaným

„Knihovny mohou v budoucnu existovat pouze 
tehdy, pokud lidem budou poskytovat služby, 
které oni potřebují a považují je za důležité.“



Jak knihovny Jak knihovny 
promproměňěňujujíí svou svou 

tvtváářř……
„„ Knihovna by mKnihovna by měěla být instituce, kterla být instituce, kteráá

vytvvytváářříí spolespoleččenský enský žživot obce.ivot obce.““



MMíístnstníí knihovna Ostroknihovna Ostrožžskskáá NovNováá
VesVes



MMíístnstníí knihovna Koknihovna Košíšíkyky



MMíístnstníí knihovna Dolnknihovna Dolníí NNěěmmččíí



MMíístnstníí knihovna v knihovna v BBáánovnověě



MMíístnstníí knihovna knihovna JalubJalubíí



„„IdeIdeáálnlníí knihovna se starknihovna se staráá o lidi. Je o lidi. Je 
provprováázzáána s na s žživotem v danivotem v danéé obci tak, obci tak, žže se e se 

pro npro něěj stj stáávváá nepostradatelnou.nepostradatelnou.““



MoMožžnosti vyunosti využžititíí dotadotaččnníích ch 
programprogramůů MK MK ČČRR



VeVeřřejnejnéé informainformaččnníí sluslužžby knihovenby knihoven

VISK – podprogram čččč. 3 – Informa čččční centra ve řřřřejných knihoven

Vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR – Odbor umění, literatury a knihoven

Program je určen pro provozovatele knihoven evidovaných dle zákona 
č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon)

Základní cíl postupně transformovat stávající veřejné knihovny

orientované dosud převážně na využívání klasických tištěných

dokumentů na knihovny a informa čččční centra multimediálního 
charakteru

Dotace se poskytuje maximálně do výše 70% rozpočtovaných

nákladů na celý projekt.



HlavnHlavníí priority pro rok 2017priority pro rok 2017
1. Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání, zpracování a 

sdílení informačních zdrojů, 

2. Zahájení a pokra ččččující automatizace 
knihovnických ččččinností v knihovnách 
menších m ěěěěst a obcí zejména prostřednictvím regionálního 
kooperačního systému. Zpřístupnění on-line katalogu knihovny a dalších 
zdrojů na internetu zejména prostřednictvím regionálního kooperačního 
systému.

3. Podpora zahájení výp ůůůůjčččček e-knih v českém jazyce (nákup licencí) 
4. Podpora upgrade automatizovaného knihovního systému z formátu 

UNIMARC na MARC21 .
5. Podpora projekt ůůůů celostátního významu , podpora nadstandardního 

technologického vybavení knihoven, podpora technologického vybavení
knihoven jako center celo žžžživotního
vzděěěělávání v oblasti informační gramotnosti pro veřejnost i odborníky.

6. Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických slu žžžžeb pro ob ččččany se 
zdravotním posti žžžžením -



PodmPodmíínky pro znky pro zíískskáánníí dotacedotace

Dodržování knihovnických i technických 
standardů
Zpřístupnění funkční a aktualizované
webové stránky knihovny obsahující
alespoň základní údaje o nabídce a 
podmínkách poskytování služeb. 



Co musCo musíí minimminimáálnlněě obsahovat obsahovat 
webovwebováá strstráánka podle standardu?nka podle standardu?
Název a sídlo knihovny, kontaktní údaje, název zřizovatele
(provozovatele)

Stručnou charakteristiku knihovny, výčet oddělení (existují-li)

Provozní dobu

Knihovní řád

Přehled nabízených služeb

Poplatky

Základním doporučeným údajem je odkaz na Souborný katalog ČR, 
další spolupracující knihovny (krajskou knihovnu, příslušnou 
regionální knihovnu)

Odkaz na on-line katalog

Odkaz na web knihovny na webu obce!



KaKažždý projekt musdý projekt musíí obsahovatobsahovat

Vypln ěěěěnou žžžžádost o dotaci včetně základních údajů o
žadateli (knihovně v místě realizace). Žádost je nutno
podat jak v písemné podobě v jednom vyhotovení, tak
i zaslat její elektronickou kopii. Žádost musí obsahovat 
tyto části:

ŽŽŽŽádost o poskytnutí dotace

Popis projektu

Doklad prokazující oprávn ěěěění osoby jednající za

žžžžadatele (např. doklad o volbě nebo jmenování
statutárního orgánu, plná moc).



ŽŽáádost o poskytnutdost o poskytnutíí dotacedotace

V rozpočtu dotace specifikujte každou jednotlivou položku.

Ceny počítačů, notebooků, serverů a dalších zařízení uvádějte
jako celkovou konečnou částku, nikoliv rozpisem jednotlivých
částí.

Na jednu PC sestavu/notebook je možno požadovat dotaci max. 
15 000 Kč.
Požadovaná částka dotace bude automaticky zaokrouhlena na
celé tisíce Kč dolů.
Provozní náklady, poplatky za připojení k internetu apod. nelze
uvádět ani jako spoluúčast předkladatele.



Popis projektuPopis projektu

Obsahuje cíl, charakteristiku, způsob provedení, přínos, atd.,

Zdůůůůvodn ěěěění žžžžádosti – záměry projektu s dostatečnými
informacemi pro posouzení jeho významu a relevance.

Předpokládá se inovativní charakter projektu ve vztahu
ke slu žžžžbám u žžžživatel ůůůům, nikoli pouze získání čččči obnova
technických za řřřřízení.

Ke zpracování projektů malých knihoven doporu ččččujeme
spolupráci žžžžadatele s m ěěěěstskou nebo krajskou knihovnou
vykonávající regionální funkce.

Součástí popisu mohu být i fakultativní přílohy. Fakultativní
přřřřílohu mohou tvořit nezávislé lektorské posudky projektu
žadatele, případně jiné doporučující materiály.



PodmPodmíínkynky

Při zaslání poštou je rozhodující datum podání k 
poštovní přepravě.
Projekty musí být zaslány na adresu 
Ministerstva kultury nejpozději do 

10. prosince 2016



Knihovna 21. stoletKnihovna 21. stoletíí
dotadotaččnníí program MK program MK ČČRR

Tematické okruhy: 

1. Podpora práce s národnostními menšinami a integr ace
cizinc ůůůů (realizace výstav, besed, soutěží, nákup knihovního fondu
pro národnostní menšiny)

2. Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických slu žžžžeb pro
obččččany se zdravotním posti žžžžením (zvukové knihy pro
nevidomé a slabozraké , nákup technických zařízení umožňujících
zpřístupnění fondů a informačních zdrojů v knihovnách
nevidomým a slabozrakým a služeb sluchově postiženým)

3. Kulturní, výchovná a vzd ěěěělávací ččččinnost
projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, celoživotního učení,
přednášky, semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací,
podpora komunitní činnosti knihoven a služeb pro skupiny ohrožené
sociálním vyloučením, akce k významným literárním výročím



PodmPodmíínky dotacenky dotace

Dotace se poskytuje maximálně do výše 
50 % rozpočtovaných nákladů na celý 
projekt. Např. celkové náklady 20 000 Kč
– dotace 10 000 Kč
Projekt musí být na MK ČR do 10. 
prosince 2016



PPřřííklady projektklady projektůů obecnobecníích ch 
knihovenknihoven

Cyklus literárních besed (téma např. Karel IV.)

Cyklus přednášek, besed a kulturních akcí v průběhu 
roku (přednášky, den společenských her, výstava, 
tvořivá dílna, beseda pro žáky s autorem pro děti, Noc s 
Andersenem)

Aktivní senior (cyklus vzdělávacích akcí pro seniory)

Knihovna – kulturní centrum města/obce (přednášky na
různá témata, kurzy ručních dovedností, výstavy, aktivity
pro děti).



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

MarkMarkééta Petrta Petrůů
petrupetru@@knihovnabbbknihovnabbb..czcz

Knihovna BedKnihovna Bedřřicha Beneicha Benešše e 
BuchlovanaBuchlovana


