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Představení nominovaných 

knihoven  a knihovníků okresu Zlín



O soutěži
Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve 

Zlíně oceňují práci veřejných knihoven ve Zlínském 

kraji, jejich přínos k rozvoji veřejných knihovnických a 

informačních služeb a jejich mimořádné počiny již 

pátým rokem.

Hodnocení se koná pod záštitou 

Mgr. Miroslava Kašného člena Rady Zlínského kraje 

pro oblast kultury, památkové péče, církve, mládeže 

a sportu. 



O soutěži
• Soutěž byla vyhlášena v dubnu 2017.

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

• Sešlo se celkem 26 nominací.

• Vyhodnocení nejlepších knihoven proběhlo ve dvou 
kolech (12. 6. a 12. 7. 2017).

• V prvním kole byly knihovny hodnoceny podle 
kvantitativních ukazatelů. 

• Ve druhém kole byly navštíveny knihovny, které 
postoupily do druhého kola. V knihovnách byl 
hodnocen jejich vzhled, péče o knihovní fond, na místě 
byly posouzeny mimořádné aktivity těchto knihoven. 



Složení komise  
Ing. Michaela Němcová, Zlínský 

kraj

PhDr. Šárka Kašpárková, 

Mgr. Ivana Drobníková, Knihovna 
Kroměřížska

Mgr. Radovan Jančář, 

Markéta Petrů, Knihovna B. B. 
Buchlovana 

PhDr. Helena Gajdušková, 

Ing. Věra Pelcová, MVK Vsetín

PhDr. Zdeňka Friedlová, 

Bc. Věra Adámková,

Ing. Jana Tomancová, KKFB ve 
Zlíně



Oceněné knihovny
a knihovníci

Čtyři knihovny (jedna knihovna z každého 

okresu) získaly titul Knihovna roku Zlínského 

kraje roku 2017. 

Vybrané knihovnice/knihovníci obdržely 

zvláštní uznání za vynikající práci 

v knihovnách.



Nominované knihovny 
okresu Zlín

Na ocenění Knihovna Zlínského kraje roku 2017 byly 

nominovány 4 knihovny okresu Zlín:

• Obecní knihovna Lukov

• Obecní knihovna v Neubuzi

• Obecní knihovna Rokytnice Kochavec – 2. kolo

• Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice – 2. kolo

(2 nominace)



Kritéria hodnocení 
knihoven

1. kolo – hodnocení kvantitativních ukazatelů:
 Statistické ukazatele: 

 % uživatelů z počtu obyvatel
 počet návštěv celkem na 1 obyvatele
 počet výpůjček na 1 čtenáře
 kulturní a vzdělávací akce na 1000 obyvatel 

 Plnění standardů VKIS:
 provozní doba knihovny
 tvorba knihovního fondu
 plocha knihovny
 počet studijních míst
 přístup k internetu
 web knihovny, elektronický katalog knihovny na 

internetu
 vzdělávání pracovníků knihovny



Kritéria hodnocení knihoven

2. kolo:

 Péče o knihovní fond 

a vzhled knihovny 

 Mimořádné aktivity 

knihovny



Oceněné knihovny
• Obecní knihovna Loukov - okres Kroměříž

• Místní knihovna v Tučapech - okres Uherské Hradiště

• Místní knihovna ve Vidči - okres Vsetín

• Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice - okres 

Zlín



Obecní knihovna Loukov



Obecní knihovna Loukov



Místní knihovna v Tučapech



Místní knihovna v Tučapech



Místní knihovna v Tučapech



Místní knihovna Vidče 



21 % uživatelů 

z počtu obyvatel

7 návštěv celkem

na 1 obyvatele

36 výpůjček

na 1 čtenáře

18 kulturní a 

vzdělávací akce
na 1000 obyvatel

5 splněných 

standardů 
VKIS

Statistické ukazatele

Městské knihovny J. Čižmáře Vizovice



Městská knihovna Josefa Čižmáře 

Vizovice



Městská knihovna Josefa Čižmáře 

Vizovice



Městská knihovna Josefa Čižmáře 

Vizovice



Obecní knihovna Lukov



Obecní knihovna 
v Neubuzi



Obecní knihovna 
Rokytnice Kochavec 



Ocenění osobností



Kritéria pro zvláštní 
ocenění
• nadstandardní aktivity spojené s řízením a 

modernizací knihoven,

• realizace mimořádných nebo výjimečných činností 

v oblasti knihovnictví,

• dlouhodobý přínos v oboru.

Samotná nominace na ocenění je vyjádřením 

uznání. 



Nominace
Na získání zvláštního uznání 

byly nominovány:  

• Milada Hynčicová, Obecní 

knihovna v Neubuzi 

• Miluše Motalová, Místní 
knihovna Ludkovice

• Ivana Rochlová, Obecní 

knihovna Kašava

• Božena Vangorová, Místní 

knihovna v Křekově

• Svatava Ondrášová, 

Knihovna Boženy Benešové 
Napajedla

http://www.kfbz.cz/predstaveni-knihovnic-nominovanych-na-zvlastni-uznani-zk-milada-hyncicova
http://www.kfbz.cz/predstaveni-knihovnic-nominovanych-na-zvlastni-uznani-miluse-motalova
http://www.kfbz.cz/predstaveni-knihovnic-nominovanych-na-zvlastni-uznani-ivana-rochlova
http://www.kfbz.cz/predstaveni-knihovnic-nominovanych-na-zvlastni-uznani-bozena-vangorova
http://www.kfbz.cz/predstaveni-knihovnic-nominovanych-na-zvlastni-uznani-svatava-ondrasova


Zvláštní uznání za vynikající práci v knihovně

a za mimořádné aktivity získala

Svatava Ondrášová
Knihovna Boženy Benešové Napajedla



Fotografie ze slavnostního 
ocenění



Všem oceněným a nominovaným 
knihovnám

a knihovnicím ještě jednou 
blahopřejeme!


