
Workshop pro metodiky, Písek 12. – 13.10. 2021



› Pravidla pro rok 2020

› Připravené způsoby hodnocení

› Jaké knihovny soutěžily (podle počtu obyvatel)

› Plnění standardů VKIS

› Webová stránka (dle standardů)+ sociální sítě

› Bezbariérové knihovny

› Interiéry

› Příklady dobré praxe

› Jak to dopadlo?



› Vesnice roku zrušena.

› V jednotlivých krajích byly ustanoveny dvoučlenné 
komise ve složení krajský metodik + člen krajské komise 
Vesnice roku, které nominovaly (při dodržení regulí 
Vesnice roku) knihovnu do soutěže.

› Svou knihovnu nominoval i kraj Praha.

› Účast nebyla umožněna knihovnám, které soutěžily 
v roce 2019.



› Varianty hodnocení byly připravené podle 
případných nařízení vlády.

› 1. Komise nemůže knihovny navštívit osobně. Bude 
možné hodnotit pouze na základě zaslaných 
podkladů.

› 2. Hodnocení spočívalo v předvýběru čtyř knihoven, 
opět na základě zaslaných podkladů. Vybrané 
knihovny komise osobně navštíví.

› 3. Hodnocení tradičním způsobem, návštěvou všech 
nominovaných knihoven. 
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› Metodický pokyn Ministerstva kultury k 
vymezení standardu veřejných 
knihovnických a informačních služeb 
poskytovaných knihovnami zřizovanými 
a/nebo provozovanými obcemi a kraji 
na území České republiky (standard 
VKIS)
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Prac. úvazek 10 hod/týden
Počet čtenářů133/34

Rekonstrukce 2016



Prac. úvazek 0,5
Počet čtenářů 315/153 

Rekonstrukce 2015



Prac. úvazek 0,8
Počet čtenářů 253/124  



Prac. úvazek 5 hod/týden
Počet čtenářů 121/40 Rekonstrukce 2017



Prac. úvazek 9 hod/týden
Počet čtenářů 110/55 



Prac. úvazek 12 hod/týden
Počet čtenářů 245/93 

Rekonstrukce 2019



Prac. úvazek 6 hod/týden
Počet čtenářů 108/25 

Rekonstrukce 2010



Prac. úvazek 0,5
Počet čtenářů 398/304 

Rekonstrukce 2019



Prac. úvazek 2 hod/týden
Počet čtenářů 62/18

Rekonstrukce 2019



Prac. úvazek 0,5
Počet čtenářů 55/21

Rekonstrukce 2018



Prac. úvazek 1,0
Počet čtenářů 282/87

Rekonstrukce 2019



Prac.úvazek 1,0
Počet čtenářů 247/85



Prac. úvazek 2,0
Počet čtenářů 933/382

Rekonstrukce 2015



Prac. úvazek 1,0
Počet čtenářů 603/218

Rekonstrukce 2018



Příklady dobré praxe + něco navíc





› Knihovní skřítenka

Žije v knihovně a radí čtenářům

s výběrem knih.



• Interaktivní informační deska

• Výroční zpráva o činnosti knihovny

• Bavníček Ježečka Knižníčka

(4x ročně)

Tematické batůžky



Propagační leták k soutěži



• Pravidelné návštěvy školáčků



• Jaroměřické pověsti v omalovánkách
• Letní kino ve stodole



• Značení fondu
• Svatby v knihovně
• Pronájem prostor (kurzy 

angličtiny,turnaje deskových her)



• Soutěž pro čtenářky o dvoudenní 
wellness pobyt v Konstantinových 
Lázních. Soutěžilo 21 žen.



• Bibliobox
• X-box – za odměnu



• Členství ve SKIP = 8 
• Bookstart = 5 
• Deskové hry = 7 
• Audioknihy = 8 
• Granty:

• VISK = 7
• K 21 = 2
• Krajské = 1



› Knihovnou roku v kategorii „základní knihovna“ se 
stala KNIHOVNA HALENKOV (Zlínský kraj)

Knihovna Halenkov je od roku 2018 přestěhována do 
rekonstruovaných prostor základní školy s vlastním přístupem a 
samostatným výtahem. Interiér knihovny je světlý, vzdušný, 
bezbariérový, nápaditě a moderně řešený. V knihovně se tak mohou 
dobře cítit jak děti, tak dospělí. Knihovna bezprostředně sousedí 
s přednáškovým sálem, kde jsou realizovány aktivity většího rozsahu. 
Knihovna nabízí ve svých fondech nejenom knihy a periodika, ale také 
deskové hry či audio-knihy. Uživatelé mají k dispozici automat na kávu 
a nově biblio-box. Děti mohou využít hraní na X-boxu. V osobě 
knihovnice se snoubí nadšení a pedagogická praxe. Splňuje všechny 
standardy VKIS a patří mezi knihovny s výbornými statistickými výsledky.



› Obecní knihovna JAROMĚŘICE(Pardubický kraj)

Knihovna sídlí v nově zrekonstruované bezbariérové budově v centru 
obce. Promyšlená a inspirativní rekonstrukce prostor dává knihovně 
možnost naplno rozvíjet kulturní a komunitní aktivity a vytvářet 
přirozené místo pro setkávání. Díky podpoře zřizovatele může 
knihovnice naplňovat poslání knihovny všemi směry. Při práci s dětmi 
využívá nejen celostátních projektů Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka, Noc s Andersenem a S knížkou do života, ale také ve 
spolupráci s místními spolky připravuje akce jako Oživlé pověsti nebo 
Pohádkový les, které mají v obci již dlouholetou tradici. Nedílnou 
součástí práce s dětmi je spolupráce se základní a mateřskou školou. 
Pro dospělé návštěvníky připravuje knihovna každoročně zájezdy do 
divadel, celodenní výlety, výstavy a besedy. Celé rodiny mohou 
v knihovně trávit volný čas například v letním kině, při keramických 
dílnách nebo vánočních koncertech. Knihovna v Jaroměřicích je 
místem, které spojuje obyvatele obce všech generací.



› Místní lidová knihovna KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU

Knihovna je umístěna v nově zrekonstruovaném domě v centru 
obce. Její interiér je mimořádně prostorný a funkční. Nové 
prostory umožnují rozvíjet činnost kulturního, informačního a 
především komunitního centra obce, jakým knihovna bezesporu 
je. Knihovníci, manželé Bláhovi, svou prací inspirují ostatní 
venkovské knihovníky v celé republice již řadu let. Kostomlatská 
knihovna je pro ně „srdeční záležitostí“, a je to znát na každém 
kroku. Proto se k nim rádi vracejí nejen čtenáři, ale také mnozí 
hosté. Od roku 1990 jsou členy SKIP a v rámci Sekce veřejných 
knihoven aktivně spolupracují se Skupinou pro obecní knihovny. 
Knihovnu zapojují do celostátních akcí, jako S knížkou do života, 
Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářů, Knížka pro prvňáčka, 
Týden knihoven a další. Pořádají besedy, setkání s autory, 
poznávací výpravy, výstavy, setkání bývalých učitelů a žáků 
místní školy, drakiády aj.
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