
Ocenění nejlepších knihoven a Ocenění nejlepších knihoven a 
knihovníků Zlínského kraje v roce knihovníků Zlínského kraje v roce 
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Setkání starostů a knihovníků regionu Setkání starostů a knihovníků regionu 
Uherské HradištěUherské Hradiště

26.11. 2019 v Uherském Hradišti26.11. 2019 v Uherském Hradišti







Kritéria hodnocení knihovenKritéria hodnocení knihoven
Knihovny byly hodnoceny Knihovny byly hodnoceny 
podle statistických podle statistických 
ukazatelů o jejich činnosti:ukazatelů o jejich činnosti:

 % uživatelů z počtu % uživatelů z počtu 
obyvatelobyvatel

 Počet návštěv celkem na 1 Počet návštěv celkem na 1 
obyvateleobyvatele

 Počet výpůjček na 1 Počet výpůjček na 1 
čtenářečtenáře

 Počet kulturních a Počet kulturních a 
vzdělávacích akcí na 1 000 vzdělávacích akcí na 1 000 
obyvatelobyvatel  



Kritéria hodnocení knihovenKritéria hodnocení knihoven

      Knihovny byly hodnoceny podle plnění Knihovny byly hodnoceny podle plnění 
standardů VKIS:standardů VKIS:

plocha knihovnyplocha knihovny

počet studijních místpočet studijních míst

přístup k internetupřístup k internetu

web knihovnyweb knihovny

vzdělávání pracovníků knihovenvzdělávání pracovníků knihoven

provozní doba knihovnyprovozní doba knihovny

tvorba knihovního fondutvorba knihovního fondu



Kritéria hodnocení knihovenKritéria hodnocení knihoven
Knihovny byly Knihovny byly 
hodnoceny podle hodnoceny podle 
vzhledu knihoven, vzhledu knihoven, 
péče o knihovní péče o knihovní 
fond a za fond a za 
mimořádné mimořádné 
aktivityaktivity



Oceněné knihovny a knihovniceOceněné knihovny a knihovnice

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

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





Místní knihovna Ostrožská Nová VesMístní knihovna Ostrožská Nová Ves
Knihovnice: Hana UherkováKnihovnice: Hana Uherková
        v knihovně od dubna roku 1981v knihovně od dubna roku 1981

Statistické údaje za rok 2018:Statistické údaje za rok 2018:

Počet obyvatel: Počet obyvatel: 3 4883 488

Knihovní fond: Knihovní fond:       11 71511 715

Počet zaregistrovaných uživatelů: Počet zaregistrovaných uživatelů:       476476
z toho do 15 let: z toho do 15 let:         184184

Návštěvníci: Návštěvníci:     8 1198 119

Výpůjčky: Výpůjčky:       14 00014 000

Kulturní a vzdělávací akce:Kulturní a vzdělávací akce:             6969



Místní knihovna Místní knihovna 
Ostrožská Nová VesOstrožská Nová Ves



Místní knihovna Místní knihovna 
Ostrožská Nová VesOstrožská Nová Ves







Ocenění za vynikající práci a Ocenění za vynikající práci a 
mimořádné aktivity v knihovněmimořádné aktivity v knihovně

Marcela Schönbaumová, 

Místní knihovna ve Strání



Blahopřejeme vyznamenanýmBlahopřejeme vyznamenaným

 „ „Knihovny mohou v budoucnu existovat pouze tehdy, Knihovny mohou v budoucnu existovat pouze tehdy, 
pokud lidem budou poskytovat služby, které oni pokud lidem budou poskytovat služby, které oni 

potřebují a považují je za důležité.“potřebují a považují je za důležité.“



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

HradištěHradiště

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

2018 Místní knihovna Dolní Němčí2018 Místní knihovna Dolní Němčí



Knihovník roku – zvláštní uznání za Knihovník roku – zvláštní uznání za 
dlouhodobou vynikající práci v dlouhodobou vynikající práci v 

knihovnáchknihovnách

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)

2018 Miroslava Končitíková (Slavkov)2018 Miroslava Končitíková (Slavkov)



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

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

Knihovna Bedřicha Beneše BuchlovanaKnihovna Bedřicha Beneše Buchlovana


