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Rok 2012 - 2021

Vznikla v roce 2012 jako součást
Sekce veřejných knihoven.
Skupinu vedla až do roku 2021
paní Daniela Wimmerová.

Současnost

Od června 2022 bude mít
skupina novou kontaktní
osobu.

Historický vývoj



Členská základna
ZAKLÁDAJÍCÍ  ČLENOVÉ

Do roku 2021 tvořilo  jádro skupiny cca 14  stálých
členů.

OSLOVENÍ NOVÝCH ČLENŮ

Na začátku roku 2022 oslovila Sekce veřejných
knihoven oceněné knihovny v soutěži Knihovna roku.
Momentálně má skupina 28 členů.  



Hlavní cíle:
napomáhat rozvoji obecních knihoven, zejména
minimalizovat rozdíly v poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst
a malých obcí,
chránit a prosazovat zájmy obecních knihoven v oblasti
oborové legislativy,
zviditelňovat nejlepší obecní knihovny,
spolupracovat s Ministerstvem kultury ČR při soutěži
Knihovna roku, a to především v kategorii "základní
knihovna",
podle možností aktivně spolupracovat se Spolkem pro
obnovu venkova, Svazem místních samospráv, Svazem
měst a obcí.



Vesnice roku
Připravit metodiku pro soutěžící
knihovny v krajském i celostátním
kole.

ÚKOLY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

Prezentovat soutěžící
knihovny
Zviditelnění knihoven soutěžících  v
Knihovně roku - seminář Co
venkovské knihovny umějí a mohou,
oborová periodika.... Představení
soutěžících knihoven na regionálních
poradách...

Knihovna roku

Připravit metodiku pro soutěžící
knihovny. 

Sdílet zkušenosti mezi
knihovnami
Představení soutěžících knihoven na 
 poradách nejen ve vlastním regionu.
Sdílení jak úspěšných aktivit, tak
negativních zkušeností mezi ostatní
knihovny.



na webu SKIP v Sekci veřejných knihoven - Skupina pro obecní knihovny jsou
ke zhlédnutí prezentace soutěžících knihoven od roku 2018.

PŘEDSTAVENÍ KNIHOVEN, KTERÉ PROŠLY SOUTĚŽÍ

Podat pomocnou ruku soutěžícím knihovnám při přípravě prezentace
knihovny před hodnotící komisí.

POMOC PRO SOUTĚŽÍCÍ KNIHOVNY

Seznamy členů hodnotících komisí, od roku 2018, jsou na webu SKIP.

ČLENOVÉ HODNOTÍCÍ KOMISE

Soutěž Knihovna roku



2 x ročně
ideálně v prezenční formě

Jakým způsobem?

Jednání pracovní
skupiny

1 x ročně v rámci jednání Sekce veřejných knihoven
1 x ročně v některé z knihoven v rámci členské základny

Kde?

Vše bude záležet na dohodě uvnitř pracovní skupiny.

Průběžná komunikace elektronickou cestou.
V případě nutnosti videokonferencí.  Už ji všichni umíme :-) 



Téma
Inspirujeme se místem, kde žijeme

XVIII .CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A
MOHOU 2022

Místo a čas konání
22. - 23.9. 2022
Halenkov - Knihovna roku 2020
Masarykova veřejná knihovna
Vsetín

Odborný program
“Knihovna Hradištko - centrum
obecní paměti”
“Příprava a realizace akcí pro dospělé
na příkladu hrátek s pamětí”
"Vesnický příměstský tábor"
 “Čistota a design v knihovně”
“Proměny interiérů knihoven z
pohledu dodavatele” - CEIBA
"Knihovna Dětem- přidaná hodnota
výuky pro MŠ”
“Obyčejné knihovní aktivity
neobyčejně"
„Dětský čtenářský klub a jeho
aktivity v knihovně ve Slavkově“
“Pes, nejlepší přítel člověka”

informatická lekce pro MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Cíl
Vytvořit prostor pro prezentaci a
sdílení zkušeností soutěžícím
knihovnám.

Účastníci
Přednostně budou pozvány
knihovny, které soutěžily v roce
2020.
Každý, koho téma osloví.



Rádi Vás do skupiny
přivítáme!

MÁTE RÁDI OBECNÍ KNIHOVNY?

MÁTE NÁPADY, KTERÉ BYCHOM
MOHLI REALIZOVAT?

CHCETE MÍT O TROCHU VÍCE
PRÁCE NEŽ NYNÍ?


