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S T Á T N Í  C E N A  M I N I S T E R S T VA  K U LT U RY  Č R



NAŘÍZENÍ VL ÁDY Č. 5/2003 SB. 
ZE DNE 16. PROSINCE 2002 O OCENĚNÍCH V OBL ASTI 
KULTURY, UDĚLOVANÝCH MINISTERSTVEM KULTURY

§ 15 

(1) Cena Knihovna roku se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného 

přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. 

(2) Cena Knihovna roku se uděluje v kategoriích 

a) základní knihovna,

b) významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. 

(3) Cena Knihovna roku podle odstavce 2 písm. a) se uděluje provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci 

knihoven.3) Cena Knihovna roku podle odstavce 2 písm. b) se uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny podle 

předchozí věty. 

(4) Cenu Knihovna roku lze udělit každoročně v říjnu u příležitosti Týdne knihoven. V kalendářním roce může být 

uděleno nejvýše pět cen Knihovna roku v kategoriích podle odstavce 2. 

(5) Cenu Knihovna roku tvoří diplom pro všechna udělená ocenění v kategoriích podle odstavce 2 a peněžní ocenění ve 

výši 70 000 Kč pro nejvýše jednu cenu v každé kategorii podle odstavce 2.



NOMINOVANÉ KNIHOVNY 2021
Knihovna Kraj Počet obyvatel

KNIHOVNA MĚSTYSE MALŠICE Jihočeský kraj 1 815

MÍSTNÍ KNIHOVNA KOSTICE Jihomoravský kraj 1 906

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NOVÁ ROLE Karlovarský kraj 4 256

VEŘEJNÁ KNIHOVNA SLIVENEC Kraj Praha 3 750

OBECNÍ KNIHOVNA STUDNICE Královéhradecký kraj 793

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA LIBŠTÁT Liberecký kraj 958

MÍSTNÍ KNIHOVNA V KOBEŘICÍCH Moravskoslezský kraj 3 331

MÍSTNÍ KNIHOVNA POSTŘELMOV Olomoucký kraj 2 988

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TŘEMOŠNICE Pardubický kraj 2 925

MÍSTNÍ KNIHOVNA MLEČICE Plzeňský kraj 298

KNIHOVNA J.M. HOVORKY STATENICE Středočeský kraj 1 358

OBECNÍ KNIHOVNA ČÍMĚŘ Kraj Vysočina 210

MÍSTNÍ KNIHOVNA V MĚRUNICÍCH Ústecký kraj 322

MÍSTNÍ KNIHOVNA VE VESELÉ Zlínský kraj 851



CELOSTÁTNÍ KOMISE 
KNIHOVNA ROKU 2021

Předseda  komise

Mgr. Radovan Jančář, ředitel Knihovny Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Členové komise

• Jana Bednářová, krajská metodička, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

• Lenka Drechslerová, DiS., vedoucí Obecní knihovny Rapotín – Knihovna roku 2016

• Bc. Hana Hrabáková, metodička, Městská knihovna Praha

• Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, metodička, Moravská zemská knihovna v Brně



KNIHOVNA MĚSTYSE MALŠICE
JIHOČESKÝ KRAJ, 1 815 OBYVATEL

Vedoucí knihovny Dana Křížovská a 
knihovnice Jana Lutovská jsou velmi 
aktivní, knihovna pořádá spoustu akcí, 
výborně spolupracuje s mateřskou i 
základní školou. Má dobrou podporu úřadu. 
Knihovna zajišťuje kulturu v obci, zve 
umělce na koncerty, divadelní představení a 
talk show, pomáhá při vernisážích v galerii, 
která s knihovnou sousedí a ve které 
pořádá větší akce. 

https://www.knihovnamalsice.eu/uvod/

Ocenění za výbornou spolupráci se základní a 
mateřskou školou a za rozsáhlou realizaci 
kulturních akcí a výstav v obci.

https://www.knihovnamalsice.eu/uvod/


MÍSTNÍ KNIHOVNA KOSTICE
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, 1 906 OBYVATEL

Na přelomu roku 2020/2021 prošla knihovna celkovou 

rekonstrukcí za účelem vybudování komunitního centra. Mgr. 

Ivana Rampáčková, DiS. se podílí na organizaci dvou 

příměstských táborů, nabízí fyzické i on-line aktivity (používání 

AR aplikace s rozšířenou realitou, únikovou hru, pátračky). 

Pomocníkem pro orientaci v knihovně je knižní skřítek 

Pomocníček (plyšová kniha, se kterou si děti mohou hrát nebo 

do ní mohou schovat svou oblíbenou knížku). 

https://www.knihovnakostice.com/knihovna

Ocenění za inspirativní a originální knihovnickou a informační 

činnost s funkčním využitím nejnovějších moderních technologií a za 

motivaci dětských čtenářů ke čtení zábavnou formou.

https://www.knihovnakostice.com/knihovna


MĚSTSKÁ KNIHOVNA NOVÁ ROLE
KARLOVARSKÝ KRAJ, 4 256 OBYVATEL

Knihovna pod vedením knihovnice Marcely 
Toužimské rozvíjí bohatou komunitní 
činnost ve spolupráci s místními organizacemi, 
zejména ZŠ, MŠ, DDM.  V knihovně vznikly 
Hry bez hranic, soutěž pro děti, do které se 
zapojují knihovny z celého kraje. Každý měsíc 
se koná setkání s dětmi ze ZŠ.  Aktivity: 
Rodinka - jednou měsíčně setkání maminek s 
dětmi od 18 měsíců,  VU3V vzdělávání 
seniorů, ve spolupráci s DDM - knihovnický 
kroužek a čtenářský klub, příměstský tábor. 

https://knihovna.novarole.cz/

Ocenění za propojení činnosti knihovny se 
vzdělávacími aktivitami dětí a seniorů, úzkou 
spolupráci s místními spolky a profesionální 
přístup knihovnice.

https://knihovna.novarole.cz/


VEŘEJNÁ KNIHOVNA SLIVENEC
KRAJ PRAHA, 3 750 OBYVATEL

Menší komunitní knihovna, prošla kompletní 

rekonstrukcí. Ve spolupráci s Klubem seniorů 

pořádá výlety, kvízy, tréninky paměti a vzdělávací 

aktivity. Jiřina Haningerová a Veronika 

Borovková pod vedením paní Ireny Krejčové  

se společně úspěšně podílejí na veřejném dění v 

místní části. Spolupracují s řadou spolků a v 

rámci přidruženého komunitního centra a klubu 

se starají zejména o aktivní vyžití místních 

seniorů.

http://slivenec.knihovna.cz/

Ocenění za příkladnou spolupráci s místními spolky 

a komunitním centrem a za propojování různých 

zájmových skupin a generací, zejména seniorů.

http://slivenec.knihovna.cz/


OBECNÍ KNIHOVNA STUDNICE
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 793 OBYVATEL

Knihovna se zapojuje do celostátních 

knihovnických kampaní a projektů, nově se 

přihlásila do projektu Bookstart. Knihovnice 

Miloslava Koncošová je zaníceným 

propagátorem čtenářství, klade důraz na 

místní tradice a lokální historii. Prostory 

knihovny slouží mimo otevírací dobu v 

dopoledních hodinách pro školní výuku a 

besedy pro mateřskou školu. 

https://knihovnastudnice.webk.cz/

Ocenění za kreativní a inspirativní práci s malými 

čtenáři a podporu dětského čtenářství s důrazem 

na místní tradice a lokální historii.

https://knihovnastudnice.webk.cz/


MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA LIBŠTÁT
LIBERECKÝ KRAJ, 958 OBYVATEL

S nástupem knihovnice Anežky Plívové

došlo k vybudování relaxační zóny a

vybavení dětského koutku. Paní

knihovnice je velmi aktivní, zajímá se o

názory čtenářů, ve zpravodaji obce

zveřejňuje výzvy pro občany, v knihovně

je nástěnka pro vzkazy. Knihovna

spolupracuje se ZŠ a domovem pro

seniory. Je aktivní na sociálních sítích,

doporučuje knížky, informuje o aktivitách.

http://libstat.info/zivot-v-

libstate/kultura/knihovna/

Ocenění za vytvoření příjemného prostředí 

pro knihy s velkým potenciálem pro další 

rozvoj komunitních aktivit a příkladnou 

prezentaci na sociálních sítích.

http://libstat.info/zivot-v-libstate/kultura/knihovna/


MÍSTNÍ KNIHOVNA V KOBEŘICÍCH
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 3 331 OBYVATEL

Knihovna spolupracuje se spolky a 

organizacemi v obci nejen na poli kultury. 

Dorota Letziánová a Jana Komárková se 

zaměřují na práci s dětmi, organizují mnoho 

akcí v knihovně i mimo ni.  V roce 2019 se 

knihovna přestěhovala do nových a větších 

prostor Obecního domu. 

https://www.koberice.cz/obec/knihovna-

koberice/

Ocenění za vybudování nových prostor knihovny s 

nadstandardní podporou zřizovatele a realizaci 

aktivit komunitního typu a úzkou spolupráci s 

knihovnami v okolí.

https://www.koberice.cz/obec/knihovna-koberice/


MÍSTNÍ KNIHOVNA POSTŘELMOV
OLOMOUCKÝ KRAJ, 2 988 OBYVATEL

Knihovna patří mezi nejaktivnější a nejlépe 

vybavené v regionu. Pod vedením Ing. Petry 

Balcárkové působí již několik let Univerzita 

třetího věku pro seniory, knihovna se 

pravidelně zapojuje nejen do celostátních 

knihovnických kampaní, ale také do 

ekologických projektů (Odlož mobil v 

knihovně).

http://postrelmov.knihovna.cz/

Ocenění za kreativní a inovativní přístup k rozvoji 

komunitní funkce knihovny a za inspirativní práci s 

malými čtenáři a mládeží.

http://postrelmov.knihovna.cz/


MĚSTSKÁ KNIHOVNA TŘEMOŠNICE, 
PARDUBICKÝ KRAJ, 2 925 OBYVATEL

Knihovna je kulturním a komunitním centrem 

města. Pavla Alvarezová a Světlana 

Hromádková jsou sehraný tandem 

aktivních knihovnic, které se neleknou žádné 

výzvy. Knihovna pořádá besedy se školními 

kolektivy (od MŠ po SŠ), přednášky pro 

širokou veřejnost a zapojuje se do 

celorepublikových akcí SKIP. 

https://www.tremosnice.cz/mesto/kultura-a-

sport/mestska-knihovna/

Ocenění za propojení knihovnických a 

informačních služeb s rozsáhlými kulturními a 

komunitními aktivitami pro všechny věkové 

skupiny obce, zejména s preferencí na podporu 

společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

https://www.tremosnice.cz/mesto/kultura-a-sport/mestska-knihovna/


MÍSTNÍ KNIHOVNA MLEČICE, 
PLZEŇSKÝ KRAJ, 298 OBYVATEL

Rekonstrukce a kompletní revize knihovny začala s nástupem 

nové knihovnice Mgr. Elišky Chaloupkové, DiS. Knihovna 

poskytuje vedle výpůjčních služeb zázemí Dětskému klubu 

zaměřenému na hudbu a výchovu ke čtenářství, pořádá filmové 

večery pro dospělé a sobotní promítání pro děti, setkání nad 

knížkami, prázdninové výletní exkurze a společné tvoření pro 

děti i dospělé. Navázala spolupráci s MŠ a ZŠ, zapojuje se do 

aktivit pořádaných obcí: V době uzavření knihovny 2021 vzniklo 

video o knihovně: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJv5OflUo2w

https://knihovna-mlecice.webnode.cz/

Ocenění za vytvoření útulného prostoru knihovny a za inspirativní 

práci s malými čtenáři a propojení dětského čtenářství s hudební 

výchovou.

https://www.youtube.com/watch?v=ZJv5OflUo2w
https://knihovna-mlecice.webnode.cz/


KNIHOVNA J.M. HOVORKY, STATENICE, 
STŘEDOČESKÝ KRAJ, 1 358 OBYVATEL

MgA. Zuzana Brychtová Horecká a Mgr. 

Barbora Černohorská přeměnily knihovnu z 

půjčovny na fungující komunitní centrum. Statenice 

jsou příkladem knihovny, která umí zaktivizovat 

celou obec a z obou knihovnic doslova čiší nápady 

a chuť stále knihovnu zlepšovat. 2020 proběhla 

přestavba 100 let starého domku na pěknou 

vesnickou knihovnu, komunitní a společenské 

centrum obce. Na činnostech se podílí velké 

množství dobrovolníků.

https://www.obyvakvesnice.cz/

Ocenění za zásadní ovlivnění kulturního, 

společenského, ale i politického dění v obci a za 

přispění k znovuobnovení společné činnosti venkovské 

komunity.

https://www.obyvakvesnice.cz/


OBECNÍ KNIHOVNA ČÍMĚŘ
KRAJ VYSOČINA, 210 OBYVATEL

Knihovna sídlí v rekonstruovaných prostorách 

spolu s obecním úřadem a Společenským 

centrem. Nabízí rozmanité a nápadité akce 

zaměřené na práci s dětmi a mládeží, podporuje 

mezigenerační propojování. Knihovnice Bc. 

Michaela Láníková nabízí řadu aktivit.  

Výjimečné propojení knihovny s komunitními 

aktivitami obce.

https://www.cimer.cz/mistni-knihovna/

Ocenění za týmovou a nápaditou práci s dětskými 

čtenáři v příjemném prostoru knihovny a za 

výjimečné propojení činnosti knihovny s komunitními 

aktivitami obce. 

https://www.cimer.cz/mistni-knihovna/


MÍSTNÍ KNIHOVNA V MĚRUNICÍCH, 
ÚSTECKÝ KRAJ, 322 OBYVATEL

Místní knihovna v Měrunicích je velmi dobře 

vedena knihovnicí Alenou Veselou, která z ní 

vybudovala komunitní centrum obce. Pro dětské 

čtenáře je nízkoprahovým kulturním a vzdělávacím 

zařízením.  V knihovně se schází Klub žen, před 

Vánocemi se koná tradiční setkání seniorů. 

Každoročně se vyhodnocují mezi dětmi i 

dospělými tři nejlepší Čtenáři roku. V roce 2020 

se v knihovně dva týdny šily roušky pro všechny 

občany obce i pro potřeby ústecké nemocnice.

https://www.knihovnamerunice.cz/

Ocenění za nadstandardní práci knihovnice nad rámec 

knihovnických a informačních služeb a za rozvoj 

dětské tvořivosti.

https://www.knihovnamerunice.cz/


MÍSTNÍ KNIHOVNA VE VESELÉ
ZLÍNSKÝ KRAJ , 851 OBYVATEL

Obecní knihovna ve Veselé je nominována za dlouhodobě 

vynikající péči o knihovnu a knihovní fond, za výbornou 

spolupráci s místní základní a mateřskou školkou a za aktivní 

přístup k propagaci a získávání nových čtenářů. Mezi nejlepší 

aktivity obou knihovnic paní Kateřiny Sobotíkové, DiS. a 

Michaely Čočkové patří Noc s Andersenem, Knížka pro 

prvňáčka, Pohádkové a Strašidelné čtení aj.

https://knihovnavesela.webk.cz/

Ocenění za mimořádné tvůrčí propojování literární a rukodělné 

tvořivosti u dětí a mládeže a za rozvoj dětského čtenářství s 

důrazem na místní lidové tradice a lokální historii.

https://knihovnavesela.webk.cz/


KNIHOVNA ROKU 2021

KNIHOVNA ROKU 2021 kategorie „základní knihovna“

Knihovna J. M. Hovorky Statenice, Středočeský kraj

Knihovnice: MgA. Zuzana Brychtová Horecká, Mgr. Barbora Černohorská

„za zásadní ovlivnění kulturního, společenského, ale i politického dění v obci a za přispění k 

znovuobnovení společné činnosti venkovské komunity“

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly:

Místní knihovna v Číměři, Kraj Vysočina

Knihovnice: Michaela Láníková

„za týmovou a nápaditou práci s dětskými čtenáři v příjemném prostoru knihovny a za výjimečné 

propojení činnosti knihovny s komunitními aktivitami obce“ 

Veřejná knihovna Slivenec, Kraj Praha

Knihovnice: Irena Krejčová, Mgr. Jiřina Haningerová

Stážistka/dobrovolnice: Veronika Borovková

„za příkladnou spolupráci s místními spolky a komunitním centrem a za propojování různých zájmových 

skupin a generací, zejména seniorů“



Knihovnice zleva: 

MgA. Zuzana Brychtová 

Horecká, Barbora 

Černohorská a Pavlína 

Talacko ze statenické 

knihovny. Stuhu drží předseda 

SKIP ČR Mgr. Roman Giebisch, 

Ph.D.


