
  

Ocenění nejlepších Ocenění nejlepších 
knihoven a knihovníků knihoven a knihovníků 

Zlínského kraje v roce 2017Zlínského kraje v roce 2017

Setkání starostů a knihovníků regionu Setkání starostů a knihovníků regionu 
Uherské HradištěUherské Hradiště

21.11. 2017 v Dolním Němčí21.11. 2017 v Dolním Němčí



  

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve 
Zlíně již popáté ocenily prací veřejných knihoven a Zlíně již popáté ocenily prací veřejných knihoven a 
jejich pracovníků ve zlínském krajijejich pracovníků ve zlínském kraji

Slavnostní ocenění vybraných knihoven a osobností Slavnostní ocenění vybraných knihoven a osobností 
se uskutečnilo se uskutečnilo 12. října 2017 12. října 2017 ve Zlíně ve Zlíně 



  

Podmínky soutěžePodmínky soutěže

Knihovny i jednotlivce navržené na toto ocenění Knihovny i jednotlivce navržené na toto ocenění 
mohli nominovat zástupci zřizovatelů a mohli nominovat zástupci zřizovatelů a 
provozovatelů knihoven a také odborná provozovatelů knihoven a také odborná 
veřejnost veřejnost 

Sešlo se celkem 26 nominacíSešlo se celkem 26 nominací

Knihovny byly hodnoceny podle statistických Knihovny byly hodnoceny podle statistických 
ukazatelů o jejich činnosti, vzhledu knihoven, ukazatelů o jejich činnosti, vzhledu knihoven, 
péče o knihovní fond a za organizaci kulturních péče o knihovní fond a za organizaci kulturních 
a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost 



  

Oceněné knihovny a knihovniceOceněné knihovny a knihovnice

Oceněné knihovny jsou hojně navštěvovány Oceněné knihovny jsou hojně navštěvovány 
a často fungují jako komunitní centra obcí a a často fungují jako komunitní centra obcí a 
měst. měst. 

Všechny oceněné knihovnice mají společné Všechny oceněné knihovnice mají společné 
to, že k běžné činnosti připojují řadu aktivit to, že k běžné činnosti připojují řadu aktivit 
pro děti a dospělé a svou práci vykonávají pro děti a dospělé a svou práci vykonávají 
s velkým zaujetím a věnují jí i svůj volný s velkým zaujetím a věnují jí i svůj volný 
čas.  čas.  



  

Čtyři knihovny získaly titul Knihovna Čtyři knihovny získaly titul Knihovna 
roku 2017 Zlínského kraje: roku 2017 Zlínského kraje: 

 Obecní knihovna LoukovObecní knihovna Loukov (okres Kroměříž)  (okres Kroměříž) 

 Místní knihovna VidčeMístní knihovna Vidče (okres Vsetín)  (okres Vsetín) 

 Městská knihovna Josefa Čižmáře VizoviceMěstská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice (okres Zlín) (okres Zlín)

Místní knihovna v TučapechMístní knihovna v Tučapech  
(okres Uherské Hradiště)(okres Uherské Hradiště)



  

Oceněná knihovna roku 2017 okresu Oceněná knihovna roku 2017 okresu 
Uherské HradištěUherské Hradiště

Místní knihovna v TučapechMístní knihovna v Tučapech
Knihovnice Zuzana ZapletalováKnihovnice Zuzana Zapletalová



  

Místní knihovna v TučapechMístní knihovna v Tučapech

Knihovnice: Zuzana ZapletalováKnihovnice: Zuzana Zapletalová
        v knihovně od roku 2013v knihovně od roku 2013

Počet obyvatel: Počet obyvatel:     253253

Knihovní fond: Knihovní fond: 2 5582 558

Počet zaregistrovaných uživatelů: Počet zaregistrovaných uživatelů: 5533
z toho do 15 let: z toho do 15 let: 2323

Fyzické návštěvy: Fyzické návštěvy:     798798

Výpůjčky: Výpůjčky:     834834

Kulturní a vzdělávací akce:Kulturní a vzdělávací akce: 77



  

Místní knihovna v TučapechMístní knihovna v Tučapech

Akce pro dospělou veřejnost a pro děti: Noc s Andersenem, Akce pro dospělou veřejnost a pro děti: Noc s Andersenem, 
Vánoční a Velikonoční dílničky, Helloveenské tvoření, výstava Vánoční a Velikonoční dílničky, Helloveenské tvoření, výstava 
starých fotografií, výstava výtvarných prací dětí u příležitosti starých fotografií, výstava výtvarných prací dětí u příležitosti 
130. výročí narození B. B. Buchlovana130. výročí narození B. B. Buchlovana

Knihovna se zapojila do oslav ke Dni zeměKnihovna se zapojila do oslav ke Dni země

Podílela se na vybavení, uspořádání a modernizaci knihovnyPodílela se na vybavení, uspořádání a modernizaci knihovny

Aktivní  spolupráce s OÚAktivní  spolupráce s OÚ

Pravidelně doplňuje knihovní fond knihami z VFPravidelně doplňuje knihovní fond knihami z VF

Knihovna je otevřena 3 hodiny v týdnu a v zimním období 6 Knihovna je otevřena 3 hodiny v týdnu a v zimním období 6 
hodin v týdnuhodin v týdnu

Knihovna přispívá do místního zpravodaje, aktualizuje své Knihovna přispívá do místního zpravodaje, aktualizuje své 
stránky a k propagaci využívá Facebookstránky a k propagaci využívá Facebook



  

Místní knihovna v TučapechMístní knihovna v Tučapech



  

Místní knihovna v TučapechMístní knihovna v Tučapech



  

Kritéria pro zvláštní uznáníKritéria pro zvláštní uznání

Nadstandardní aktivity spojené s řízením a Nadstandardní aktivity spojené s řízením a 
modernizací knihoven,modernizací knihoven,

Realizace mimořádných nebo výjimečných Realizace mimořádných nebo výjimečných 
činností v oblasti knihovnictví, dlouhodobý činností v oblasti knihovnictví, dlouhodobý 
přínos v oboru.přínos v oboru.

Samotná nominace na ocenění je vyjádřením uznání.  



  

Čtyři vybrané knihovnice obdržely Čtyři vybrané knihovnice obdržely 
zvláštní uznání za vynikající práci v zvláštní uznání za vynikající práci v 

knihovnáchknihovnách

Jana Zlámalová - Jana Zlámalová - Knihovna BBB – pobočka MařaticeKnihovna BBB – pobočka Mařatice  



  

Oceněná osobnostOceněná osobnost

 Paní Jana ZlámalováPaní Jana Zlámalová je na pobočce v Mařaticích  je na pobočce v Mařaticích 
od roku 1988 od roku 1988 

 Podílela se na vybavení, uspořádání a modernizaci Podílela se na vybavení, uspořádání a modernizaci 
knihovny knihovny 

 Zapojuje se do mnoha knihovnických projektů a Zapojuje se do mnoha knihovnických projektů a 
pořádá velké množství nejrůznějších kulturních akcí pořádá velké množství nejrůznějších kulturních akcí 
a výstav, aktivně spolupracuje s MŠ a se ZŠ a výstav, aktivně spolupracuje s MŠ a se ZŠ 
(projekt Společné půjčování) (projekt Společné půjčování) 

 Jen v roce 2016 bylo uspořádáno celkem 61 Jen v roce 2016 bylo uspořádáno celkem 61 
kulturních akcí pro veřejnost a 27 akcí vzdělávacíchkulturních akcí pro veřejnost a 27 akcí vzdělávacích

 Tradiční akce: Knihomolna, Mařatice v proudu časuTradiční akce: Knihomolna, Mařatice v proudu času



  

Blahopřejeme vyznamenanýmBlahopřejeme vyznamenaným

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



  

Nositelé ocenění knihovna roku Nositelé ocenění knihovna roku 
Zlínského kraje v regionu Zlínského kraje v regionu 

Uherské HradištěUherské Hradiště

2013 Obecní knihovna Starý Hrozenkov2013 Obecní knihovna Starý Hrozenkov

2014 Místní knihovna v Modré2014 Místní knihovna v Modré

2015 Městská knihovna Bojkovice2015 Městská knihovna Bojkovice

2016 Místní knihovna Veletiny2016 Místní knihovna Veletiny

2017 Místní knihovna v Tučapech2017 Místní knihovna v Tučapech



  

Knihovník roku – zvláštní Knihovník roku – zvláštní 
uznání za dlouhodobou uznání za dlouhodobou 

vynikající práci v knihovnáchvynikající práci v knihovnách

2013 Jaroslav Dvouletý (Břestek)2013 Jaroslav Dvouletý (Břestek)

2014 Zoja Chodúrová  (Babice)2014 Zoja Chodúrová  (Babice)

2015 Věra Lovecká (Uherský Brod)2015 Věra Lovecká (Uherský Brod)

2016 Milada Rokytová (Staré Město)2016 Milada Rokytová (Staré Město)

2017 Jana Zlámalová (KBBB - Mařatice)2017 Jana Zlámalová (KBBB - Mařatice)



  

Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

Markéta PetrůMarkéta Petrů
petru@knihovnabbb.czpetru@knihovnabbb.cz

Knihovna Bedřicha Beneše Knihovna Bedřicha Beneše 
BuchlovanaBuchlovana
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