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“Městská knihovna r.2021”

Objížďky knihoven, které postoupily do 2. kola - postřehy komisařky



Cíl soutěže “městská knihovna roku”

Ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či

zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění

veřejných knihovnických a informačních služeb.



V roce 2022 je vyhlášen 13. ročník soutěže 

“Městská knihovna roku”



Vznik: 2010 – SKIP + SKANSKA

Partneři:                        krajské knihovny
 
               
Postup hodnocení:
•Nominace – regiony SKIP + kraje

1. kolo
•Hodnocení dvou akcí 70 bodů = 2 x 35 bodů (udržitelnost)
•Benchmarking 30 bodů

2. kolo – návštěva 8 nejlepších knihoven 
•39 kritérií



1.kolo - benchmarking    https://www.benchmarkingknihoven.cz/
•Počet knihovních jednotek / 1 000 obyvatel

•% obnovy knihovního fondu

•Přírůstek knihovních jednotek / 1 000 obyvatel

•Počet odebíraných periodik / 1 000 obyvatel

•Počet stanic s internetem / 1 000 obyvatel

•Plocha pro uživatele v m² / 1 000 obyvatel

•Počet studijních míst / 1 000 obyvatel

•Počet pracovních úvazků / 1 000 obyvatel

•Roční provozní doba / 1 000 obyvatel

•Registrovaní čtenáři – % z obsluhované populace

•Registrovaní čtenáři – % mládeže do 15 let z obsluhované
 populace

https://www.benchmarkingknihoven.cz/


1.kolo - benchmarking    https://www.benchmarkingknihoven.cz/
•Počet návštěv na obyvatele
•Počet výpůjček na obyvatele

•Počet kladně vyřízených požadavků na MVS na 100 registrovaných
 uživatelů

•Obrat knihovního fondu

•Počet kulturních a vzdělávacích akcí / 1 000 obyvatel

•Internetové služby

•Provozní výdaje / 1 návštěva

•Výdaje na nákup knihovního fondu / obyvatel

•% provozních nákladů z celkových výdajů knihovny

•% nákladů na nákup knihovního fondu z celkových výdajů knihovny

•% osobních nákladů z celkových výdajů knihovny

https://www.benchmarkingknihoven.cz/


2.kolo - NÁVŠTĚVA KNIHOVNY    

Použitá škála:

•Výjimečný
•Vynikající
•Velmi dobrý 
•Dobrý 
•Přijatelný 
•Slabý 
•Nebylo co hodnotit 

Hlavní oblasti hodnocení:

•Informace o knihovně (5%)
•Umístění, viditelnost 
 a dostupnost (15%)
•Služby (45%)
•Vybavení (35%)



2.kolo - NÁVŠTĚVA KNIHOVNY  - hlavní oblasti hodnocení  
Informace o knihovně (5%):
•V průvodcích pro turisty

•Na mapách obce, města

•Na internetu, včetně vlastních
 webových stránek knihovny 
 a sociálních sítích

Umístění, viditelnost 
a dostupnost (15%):
•Architektonicky zajímavá
 stavba

•Umístění ve městě

•Veřejná doprava

•Vybavení pro pěší a cyklisty

•Parkoviště

•Vstup - přístupnost

•Směrovky do knihovny ve městě

•Označení na budově

•Otevírací, provozní doba

•Dostupnost pro osoby 
 se zdravotním postižením

•Označení, orientace v budově



2.kolo - NÁVŠTĚVA KNIHOVNY  - hlavní oblasti hodnocení  
Služby (45%):
•Přístup pro všechny 

•Poplatek za služby, registrační
 poplatek

•Rozsah KF, formy médií

•Volný výběr, forma nabídky KF 

•Nabídka novin a časopisů

•Prostor pro výstavy

•Kavárna / restaurace

•Toalety

•Zvláštní prostory pro: setkání,
 učení, dílny apod.

•Identifikace, označení pracovníků

•Podpora od pracovníků

•Informační a komunikační
 technologie

•Přístup k wifi po celé budově

•Služby pro děti

•Služby pro mládež

•Služby pro seniory

•Pobytové služby – místo pro
 rekreaci

•Zapojení do celostátních online
 služeb: Ptejte se knihovny, DNNT,
 Knihovny.cz



termíny a postup

Nominace regionů a krajů do 15.6.2022
•Stručné zdůvodnění nominace

Přihlášky a podklady od nominovaných knihoven do 30.6.2022
•Přihláška, statistický výkaz
•Popisy 2 akcí (udržitelnost)
•Dodatečné údaje pro benchmarking



termíny a postup
Hodnocení knihoven – červenec

Prohlídka knihoven: v týdnu od 22. 8. 2022

Vyhlášení výsledků: 6. října 2022 – Knihovna roku

Odměna
•30 000 Kč
•20 000 Kč
•10 000 Kč



“Městská knihovna r.2021”

Objížďky knihoven, které postoupily do 2. kola - postřehy komisařky



Knihovny nominované jednotlivými kraji - 1. kolo
Moravskoslezský kraj - Knihovna města Ostravy

Ústecký kraj - Městská knihovna Žatec

Středočeský kraj - Knihovna Václava Štecha ve Slaném

Karlovarský kraj - Městská knihovna Sokolov

Kraj Vysočina - Městská knihovna v Brtnici

Královehradecký kraj - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře
                       Králové nad Labem

Západočeský kraj - Městská knihovna Spálené Poříčí



Knihovny nominované jednotlivými kraji - 1. kolo
Jihočeský kraj - Šmidingerova knihovna Strakonice

Jihomoravský kraj - Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově

Pardubický kraj - Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Olomoucký kraj - Městská knihovna Prostějov

Zlínský kraj - Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 
Uherské Hradiště

Liberecký kraj - Městská knihovna Semily 

Praha - nesoutěží



Komise “MKR” objížděla vybrané knihovny v 2. kole 
ve dnech 24. 08. 2021 - 26. 08. 2021 
Délka trasy: 1 404 km

24.08.2021: Praha - Strakonice - Slaný - Semily

25.08.2021: Semily - Brtnice - Vyškov - Uherské Hradiště

26.08.2021: UH - Prostějov - Ostrava - Praha



Složení komise - komisař (předseda)+ komisařky



Šmidingerova knihovna Strakonice
22 934 obyvatel

ředitelka: Mgr. Andrea Karlovcová

- knihovna je jednou z nejstarších veřejných knihoven 
v Čechách, sídlí v prostorách druhého a třetího nádvoří 
strakonického hradu

- od r. 1998 funguje v knihovně specifické pracoviště - 
Informační centrum neziskových organizací a Ekoporadna

fotky

https://drive.google.com/open?id=1yG9-qJKwqdUGRi8epJTqjzcCP0CudtYb


Knihovna Václava Štecha ve Slaném
14 997 obyvatel

vedoucí: Zoja Kučerová

- knihovna sídlí v piaristické koleji ze 17. století
- knihovna je organizační složkou obce, pod knihovnu 

spadá i “íčko” 

fotky

https://drive.google.com/open?id=1TDQWk-IiAXoSfyugKHIjLRkiYtovv9uf


Městská knihovna semily
8 518 obyvatel

ředitelka: Mgr. Jitka Šedinová

- v r. 2010 se knihovna přesunula do rekonstruovaných 
prostor domu “Jitřenka” v centru města - v budově je 
nově kino, kavárna a knihovna  

fotky

https://drive.google.com/open?id=1w7u5K3xyQd5Ygth0dyQK6ghsQ7KhZvbj


městská knihovna v Brtnici
2 410 obyvatel

vedoucí: Soňa Plevová

- od r. 2004 sídlí knihovna v rekonstruovaném prostoru 
rodného domu architekta a designéra vídeňské secese 
Josefa Hoffmanna

fotky

https://drive.google.com/open?id=13EiFWlgIqxxEGwxy0CZ7twkqMZYmp4Md


Knihovna Karla dvořáčka ve vyškově
20 313 obyvatel

ředitel: Mgr. Pavel Klvač

- v nově rekonstruované historické budově sídlí od roku 
2003 spolu se základní uměleckou školou

- před 10 lety vznikl při knihovně Klub přátel KKD, který 
má cca 130 členů a přímo ve stanovách klubu stojí, že 
člen klubu musí mít platnou registraci do KKD

fotky

https://drive.google.com/open?id=1MdQkN2gnDA560Re3n6w2nM5rSY-naPn9


Knihovna bedřicha beneše buchlovana, uherské hradiště
25 296 obyvatel

ředitel: Mgr. Radovan Jančář

- po rozsáhlé rekonstrukci v r. 1968 sídlí knihovna 
v budově bývalé synagogy

fotky

https://drive.google.com/open?id=1kc9vE8mpQO_-k7_ENNEl6L7-ZekdDYJk


Městská knihovna prostějov
44 046 obyvatel

ředitel: MgA. Aleš Procházka

- od r. 2012 sídlí knihovna v rekonstruované budově 
blízko centra

- dětské oddělení je ale situováno do jiné budovy 
cca 400 m od centrální budovy knihovny (rekonstrukce 
dětského oddělení proběhla v r. 2019)

fotky

https://drive.google.com/open?id=1ei9BMYu48-OFm1vV2_QXSL2ZbqDP3mbo


Knihovna města ostravy - pobočka Podroužkova
296 661 obyvatel

ředitelka: Mgr. Miroslava Sabelová

- Knihovna města Ostravy zaujme především budováním poboček 
a zlepšováním jejich služeb. 

- Nová pobočka Podroužkova je umístěna v sídlištní budově 
uprostřed revitalizovaného parku společně se sociálním 
podnikem Mental Cafe a Svazem seniorů. 

- Pobočka Podroužkova se stala vlajkovou lodí komunitních 
aktivit v KMO.

virtuální prohlídka

fotky

https://exhibition.indihu.cz/view/virtualni-prohlidka-knihovna-podrouzkova
https://drive.google.com/open?id=1zjqkCNffq7JJYpgsYljOCE9SFFH3ZWsi


vítězné pořadí bylo slavnostně vyhlášeno 14. 10. 2021 
v zrcadlové kapli pražského Klementina
1. místo: Městská knihovna v Semilech z Libereckého kraje

2. místo: Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově 
          z Jihomoravského kraje

3. místo: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském
          Hradišti ze Zlínského kraje 

Zvláštní ocenění obdržela Knihovna města Ostravy

fotky

https://drive.google.com/drive/folders/1uRHoW15J7YFTOaSWcoP7QpVmcp1PdPYR


A jsme na konci…

Děkuji za pozornost 
i trpělivost…
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