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 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 třetím 
rokem. 

 Hodnocení se koná pod záštitou  
Ing. Ladislava Kryštofa člena Rady Zlínského kraje 
pro oblast kultury a cestovního ruchu. 

 Cílem soutěže je ocenit nejlepší knihovny a knihovníky 
v kraji, povzbudit je ke zlepšení a zkvalitnění služeb a 
motivovat pro jejich další práci v oblasti kultury a 
vzdělávání. 



 Soutěž byla vyhlášena v dubnu 2015. 
 Knihovny i jednotlivce navržené na toto ocenění mohli 

nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven 
a odborná veřejnost. 

 Sešlo se celkem 25 nominací. 
 Vyhodnocení nejlepších knihoven proběhlo ve dvou 

kolech – 19. 6. a 1. 7. 2015. 
 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.  

 
 



 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 veřejných knihovnických a 
informačních služeb (provozní doba knihovny, 
tvorba knihovního fondu, plocha knihovny, počet 
studijních míst, přístup k internetu, web knihovny, 
elektronický katalog knihovny na internetu, 
vzdělávání pracovníků knihovny, …) 

péče o knihovní fond a vzhled knihovny  
mimořádné aktivity knihovny 

 



 Mgr. Roman Foltýn, Zlínský kraj 
 PhDr. Šárka Kašpárková,  

Mgr. Ivana Drobníková,  
Knihovna Kroměřížska 

 Mgr. Radovan Jančář,  
Jiřina Lapčíková,  
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana  

 PhDr. Helena Gajdušková,  
Ing.  Věra Pelcová,  
Masarykova veřejná knihovna Vsetín 

 PhDr. Zdeňka Friedlová,  
PhDr. Zuzana Svobodová, 
Ing. Jana Tomancová,  
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 

 
 

Předvádějící
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zástupci ZK, PK a KKFBZ



 4 knihovny (jedna knihovna z každého okresu) 
získají titul Knihovna roku 2015 Zlínského 
kraje.  

 Vybrané knihovnice/knihovníci obdrží 
zvláštní uznání za vynikající práci 
v knihovnách. 
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
finanční dar na nákup knihovního fondu, květinu a diplom 



 Obecní knihovna Jankovice 
 Obecní knihovna Rusava (3 nominace) 
 Městská knihovna Bojkovice (2 nominace) 
 Místní knihovna Šumice 
 Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod 
 Obecní Karasova knihovna v Hutisku-Solanci 
 Obecní knihovna Střítež nad Bečvou 
 Obecní knihovna Loučka (okres Zlín) 
 Knihovna Boženy Benešové Napajedla 
 Městská knihovna Valašské Klobouky 

 
 
 





Obecní knihovna 
Rusava  

okres Kroměříž 



Počet obyvatel 604 
Počet knihovních jednotek 1 623 
Registrovaní uživatelé 69 
Uživatelé do 15 let 21 
Návštěvníci 1 108 
Výpůjčky 2 671 
Kulturní a vzdělávací akce 18 

Zřizovatel:  Obec Rusava 
Knihovnice:  Mgr. Miroslava Češková 
 



 Obecní knihovna na Rusavě funguje v krásných, nově 
zrekonstruovaných prostorách v přízemí obecního 
úřadu, do kterých byla přestěhována v roce 2013.  

 Knihovna aktivně spolupracuje se školou, školní družinou 
a mateřskou školou, díky čemuž se počet dětských 
čtenářů stále zvyšuje.  

 Knihovna pravidelně odebírá rozšiřující soubory knih 
z výměnného fondu.  

 Pro dospělé jsou pořádány cestopisné besedy. 
 Knihovna dosahuje dobrých výsledků v počtu 

návštěvnosti, výpůjček i v plnění knihovních standardů. 
 
 

 
 



 Knihovna je přístupna veřejnosti dva dny v týdnu. 
 Součástí knihovny je také počítačový koutek, kde jsou 

k dispozici čtenářům 2 PC napojené na internet.  
 Knihovna jako jediná obecní knihovna v regionu půjčuje 

dokumenty přes automatizovaný knihovní systém. 
 Webové stránky knihovny jsou pravidelně aktualizovány. 

Obsahují nejen informace o knihách a knihovně, ale také 
různé zajímavosti z regionu, kvízy, ankety apod.  
 
 

 
 







Gratulujeme!  



Městská knihovna 
Bojkovice  

okres Uherské 
Hradiště 



Počet obyvatel města 4 445 
Počet knihovních jednotek 27 458 
Registrovaní uživatelé 734 
Uživatelé do 15 let 231 
Návštěvníci 11 950 
Výpůjčky 21 001 
Kulturní a vzdělávací akce 84 

Zřizovatel: Město Bojkovice 
Knihovnice: Kristýna Šopíková 
 



 Knihovna má dvě pobočky v integrovaných částech obce.  
 Knihovna se stará v rámci regionálních funkcí o dalších 

5 malých knihoven v okolí. 
 16,5% registrovaných uživatelů knihovny z počtu obyvatel,  

z toho je 231 uživatelů do 15 let.  
 Knihovna má také jednu z nejrozsáhlejších meziknihovních 

výpůjčních služeb v okresu Uh. Hradiště.  
 Knihovna se zapojuje do mnoha knihovnických projektů:  

Pasování prvňáčků, Týden knihoven, Den pro dětskou 
knihu, Čtená pomáhá aj. 



 Ke stálým akcím patří oblíbené cestovatelské besedy, čtení 
pro malé děti, posezení se seniory a další. 

 Knihovna kromě běžných služeb zavádí i nové služby (např.  
půjčování mluveného slova, půjčování brýlí).   

 Aktivně spolupracuje s místními seniory, jejichž drobné 
řemeslné výrobky nabízí. 

 V knihovně je možné získat propagační předměty Města 
Bojkovice, zakoupit turistické známky, mapy, pohledy apod., 
neboť po ukončení činnosti Informačního centra, převzala 
knihovna částečně jeho služby. 

 Knihovnice přispívá do Zpravodaje města, aktualizuje své 
stránky na stránkách města a k propagaci využívá  
Facebook. 







Gratulujeme!  



Obecní Karasova 
knihovna 

okres Vsetín 



Počet obyvatel 1 990 
Počet knihovních jednotek 7 132 
Registrovaní uživatelé 214 
z toho uživatelé do 15 let 93 
Návštěvníci 5 299 
Výpůjčky 8 364 
Kulturní a vzdělávací akce 27 

Zřizovatel: Obec Hutisko-Solanec 
Knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová  
 



 Statistické ukazatele řadí knihovnu na jedno z předních míst 
mezi neprofesionálními knihovnami v okrese Vsetín. 

 Plní roční standard příspěvku zřizovatele na knihovní fond – 
snaha, aby knihovna byla pro obyvatele atraktivní a živá. 

 Knihovnice pro své čtenáře vymýšlí stále nové aktivity a snaží 
se jim usnadnit orientaci ve fondu i vytvořit příjemnou 
atmosféru a prostředí. Např. knihovní fond je navíc označen 
barevnými proužky podle žánru, svůj koutek mají i děti, které 
ještě nečtou,  nechybí pěkné aktualizované webové stránky, 
které si sama paní knihovnice edituje. Každý měsíc si 
v obecním zpravodaji obyvatelé Hutiska-Solance mohou 
přečíst aktuální zprávy ze své knihovny. 
 



 Knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém, pro 
návštěvníky jsou k dispozici 4 PC s veřejným internetem a 
samozřejmostí je i wifi připojení. 

 Knihovna sídlí od roku 2007 v zrekonstruovaném prostoru 
přímo v budově základní školy se samostatným 
bezbariérovým vstupem.  

 Spolupráce se školou i místní školkou. V knihovně jsou ve 
spolupráci se střediskovou knihovnicí z Rožnova pod 
Radhoštěm pořádány pravidelně tematické besedy a lekce 
informačního vzdělávání, které jsou určeny žákům od 1. do 9. 
třídy ZŠ.  

 Knihovna pořádá každý měsíc program pro obyvatele obce 
např. Recitační soutěž, Malujeme pro maminky, Odpoledne 
plné soutěží a her, Černá hodinka, cestopisné besedy, …   
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Pohádkyáda



Předvádějící
Poznámky prezentace
Pohádkyáda



Gratulujeme!  



Městská knihovna 
Valašské Klobouky 

okres Zlín 



Počet obyvatel 5 043 
Počet knihovních jednotek 28 608 
Registrovaní uživatelé 1 509 
Uživatelé do 15 let 508 
Návštěvníci 34 686 
Výpůjčky 53 380 
Kulturní a vzdělávací akce 137 

Zřizovatel: Město Valašské Klobouky 
Provozovatel: Kulturní a vzdělávací středisko  
Ředitel: Ing. Jaroslav Baloušek  
Vedoucí knihovny: Jana Dorňáková 



 Spolupráce v obci: MŠ, ZŠ, gymnázium, mateřské 
centrum, klub seniorů, ZUŠ, … 

 Knihovna pro veřejnost pořádá např.: 
 Pořádání výstav ve vestibulu knihovny. 
 Pravidelné půjčování v Domě s pečovatelskou službou. 
 Besedy, vzdělávání seniorů. 
 Rozšířená půjčovní doba během prázdnin v odd. pro 

děti. 
 Knihovna se v rámci regionálních funkcí stará 

o 9 obecních knihoven. 
 

 
 



 Zapojuje se do celostátních akcí a projektů: 
Benchmarking knihoven, VISK 3, Knížka pro prvňáčka, 
Noc s Andersenem, Lovci perel, Kamarádka knihovna, 
Den pro dětskou knihu, … 

 Mezinárodní projekty:  
 Kniha spája – projekt se slovenskou knihovnou, 
 Zelow – projekt s polskou knihovnou 

 Výborné umístění v celorepublikové soutěži Městská 
knihovna roku. 

 V roce 2011 proběhla rekonstrukce prostor pobočky 
ve Smolině 
(2 oddělení, koutek pro děti, půjčování on-line). 
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Velmi těžké vybrat fotografie  z mnoha akcí!



Předvádějící
Poznámky prezentace
Velmi těžké vybrat fotografie  z mnoha akcí!



Gratulujeme!  



Zvláštní uznání za vynikající práci 
v knihovnách 

Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu 
lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení.  
Čím víc dáváš, tím se stáváš větším. 
Antoine de Saint-Exupéry 
 

Předvádějící
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Lidský přístup, aktivita a ochota se učit novým věcem



 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.  
 



Pro získání zvláštního uznání obdržela Krajská knihovna Františka 
Bartoše ve Zlíně 15 nominací.   
 

 Daniela Bártková, Městská knihovna Karolinka 
 Eliška Bartošíková, Městská knihovna Zubří 
 Helena Brettschneiderová, MVK Vsetín 
 Miroslava Hýžová, Knihovna Bořenovice 
 Jana Kapustová, Městská knihovna ve Slušovicích 
 Lenka Plišťáková, Místní knihovna Dešná   
 Jana Surovcová, Městská knihovna v Brumově-Bylnici 
 Božena Vangorová, Místní knihovna v Křekově 
 Ilona Vybíralová, Městská knihovna Koryčany 
 Božena Zajícová, Místní knihovna ve Vidči 
 … 

 
 
 
 



Eva Zajícová 
 

Obecní knihovna Roštění 
okres Kroměříž 



Karolína Švecová 
Obecní knihovna Střítež nad Bečvou 
okres Vsetín 



Věra Lovecká 
Městská knihovna Františka Kožíka Uherský Brod 
okres Uherské Hradiště 



Jana Řeháková 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 
okres Zlín 



za dlouhodobou vynikající práci v obecní knihovně 
 

Ladislav Pauk 
Obecní knihovna v Komárně 



Kdo dovede pracovat v reálném světě,  
ale žít ve světě ideálů, ten dosáhne nejvyšší 
mety. 
Ludwig Börne 
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