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Historie knihovny

• Veřejná knihovna zřízena

Národní jednotou po

1. sv. válce – fungovala při

základní škole a knihovník

byl vždy z řad učitelů.

• V 50. letech byla knihovna

v rodinném domě pana

Roberta Mičkala.

• V 60. letech knihovna

přestěhována do budovy

• OÚ – v dnešní zasedací

místnosti.



Historie knihovny

• V roce 1991 se knihovna
stěhuje z budovy obecního 
úřadu  do nevyužívaného
pavilonu mateřské školy, 
kde sídlí dosud.

.     V roce 2016 se knihovna
dočkala kompletní 
rekonstrukce stávajících 
prostor. 



Proč jsme se rozhodli pro rekonstrukci 
• Neestetický přístup do prostor 

knihovny přes bývalé prostory 
školky

• Špatný technický stav prostor 
knihovny:                                                 
- zastaralá elektroinstalace  
(problémy s připojování PC)          
- nutnost výměny podlahových 
krytin a vymalování daných 
prostor   

• Výměna knihovnického vybavení 
knihovny                                                   
- regály na knihy a výpůjční pult 
pamatovaly knihovnu                       
na obecním úřadu       



Staré prostory pro čtenáře

Půjčovna a čítárna 



Prostory před rekonstukcí

Dětské oddělení



Červenec 2016 – balíme knihovnu

Knihy se chystají na dovolenou do garáže 



Bouráme knihovnu



Stavíme novou knihovnu



Vzniká nový chodník ke knihovně 

Září 2016

Listopad 2016



Vracíme se zpět



Konečně otevíráme



Slavnostní otevření pro veřenost

Pan starosta Mgr. Pavel Drda a hosté

Tvůrci přestavby knihovny



Přestřihávání pásky a přivítaní prvních čtenářů



Pár faktů k rekonstrukci …

• Celkové náklady na projekt: 2 300 000 Kč

• Dotace ze Zlínského kraje: 963 000 Kč

• Zhotovitelé stavby: Commodum spol. s r.o.,

• Naryner Construction s.r.o.

• Architektonický návrh: Henkai architekti



Knihovna roku zlínského kraje 

Knihovna Vidče získalo 
nominaci  za vsetínský  okres 
společně s Městskou 
knihovnou Zubří. 

Komise zasedala a hodnotila.

Některé hodnotící údaje :

počet obyvatel obce:  1711

Stav fondu : 6393

Počet čtenářů: 240 z toho 122 
mládeže do 15 let

Počet návštěvníků:  6711

Počet akcí pro veřejnost: 56

Hodiny pro veřejnost : 12 týdně

Náklady na nákup KF: 50 000,-Kč

Návštěvníci web stránek: 14 023

Vzhled knihovny  a zajímavé akce



Knihovna zlínského kraje

Hodnotící komisi přišelo 
pozdravit  a podpořit svou 
knihovnu i vedení obce –
starosta Mgr Pavel Drda  a 
místostarostka  paní 
Milena Dudová



Takto vypadá nová videčská knihovna 

Výpůjční pult s hrabadlem pro 
nejmenší

Kresby a práce dětí z mateřské 
školy zdobí celou knihovnu



Nová knihovna

Nový sedací nábytek pro čtenáře



Nová knihovna



Nová knihovna

Posluchárna a případné zákoutí jen tak k posezení 



Akce pro veřejnost

• Besedy pro děti ze základní školy ve 
spolupráci se Střediskovou 
knihovnou v Rožnově pod 
Radhoštěm

• Akce pro děti mateřské školy a 
podílení se knihovny na akcích školky

• Organizování besed se spisovateli ve 
spolupráci s Kulturní komisí RO Vidče

• Spolupráce  s jinými spolky obce na 
konání jejich akcích



Akce pro mateřskou školu

Uspáváme pejska a kočičku

Já jsem motýlí princezna



Učíme se hrou – Angličtina hrou  pro 
předškoláky



Akce pro základní školu

Třeťáci  a IVU lekce

Šesťáci  mají plné ruce práce



Už umíme číst  aneb                                  
Pasování prvňáčků na čtenáře 

Červen 2016 – Pasování s Malou 
mořskou vílou

Čeven 2017 – Pasování s Jutou a 

Bertou (v duchu valašských pověstí)



Besedy se spisovateli

Březen 2017- Beseda s  paní Věrou 
Sosnarovou „Přežila jsem gulag“ 

Říjen  2017 – Setkání s Danielou 
Krolupperovou pro školní družinou i 
ostatní veřejnost



Besedy se spisovateli

Březen 2015- beseda s panem 
Jiřím Jilíkem

Březen 2016 - beseda s paní 
Vladimírou Klimeckou



Ostatní akce knihovny
Knihovna se zapojuje do 
celorepublikových akcí  
knihoven:  

. Březen  - měsíc čtenářů

. Den Země 

. Den s Andersenem

. Týden knihoven

. Den pro dětskou knihu

Organizuje vědomostní a 
literární soutěže  pro 
mládež:
. Lovci perel
. O poklad strýca Juráša
. Prázdninové soutěže pro 
malé i velké



Děkuji za pozornost.

Božena Zajícová                         

Místní knihovna Vidče

www.mistni-knihovna-vidce.webnode/.cz


