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Knihovna v obci 

Knihovna pomáhá spolu se zastupitelstvem, 
radnicí a partnery (mimo jiné):  
 

Zajistit knihovnické a informační služby 
Rozvíjet kulturní, vzdělávací a volnočasové 
aktivity vycházející z potřeb komunity, ale také 
Budovat  a posilovat vztah k obci, k místu, ve 
kterém žijí  
Hledat a zapouštět kořeny v obci 
Podporovat rozvoj potenciálu obce 



One-stop-shop 

 



Podpora kořenů a 

vztahu k obci 

Jak známe naši vesnici/město (příroda, historie, 
památky, současnost, veřejná správa města, 
podnikání, služby, osobnosti…) 
Lokální historie a paměť; její atraktivita 

 





Lokální historie/paměť 

Regionální fondy 
Lokální/regionální osobnosti  
Lokální/regionální významné události 
Lokální/regionální významná místa 
Život místa (denní) 



Osobnosti 

Znáte místní velikány/rodáky? 
Každý máme nějaké (velikáni i „malikáni“, vědci, 
umělci, sportovci, politici, úspěšní a zasloužilí, 
žijící, úspěšné děti…) 
Rok Pravdy – geniální aktivita 
Zjišťovat, evidovat, zpracovat, pozvat a 
propagovat, propojit aktivity + skupiny 
Kroniky, dokumentace, biografie (i literární), 
personální bibliografie  

 



Události, historie 

Historie, kroniky, památníky a pamětní desky, 
fotodokumentace, knihy (př.: kaplická řemesla, 
komiksový průvodce, pohlednice, obrázky dětí…) 
Aktivity k propagaci a uvědomění slavné 
historie 



Místa 

Zmapování, propagace, výlety a vycházky 
(děti, obyvatelé…), pamětní desky a cedule 
Školy, hospody, historická místa (kapličky, boží 
muka…), radnice, knihovna, obchody, dílny, 
továrna, prameny, stromy… – kde – odkud – 
kam 
Místa zmizelá 





Informace ve virtuálním 

prostředí 

Digitalizace lokální paměti (spolupráce v kraji 

ad.) 

Fotky, texty, písně, tradice 

Co na papíře, to na webu (práce s dětmi, 

školami, chalupáři, turisty…) 

 



Děti a historie 

Model Gateshead (drobné dokumenty, vzděl. 
balíčky, fotokopie – stravenky, potravinové lístky, 
žákovské knížky, plus oficiální dokumenty, 
fotokopie z místa; totální nasazení, 
bombardování, útoky, místní hrdinové, naši 
sousedé) – památníky, místa, rozhovory, 
záznamy  





Děti a historie 

Ztráta historické paměti (i lokální) 
1. světová válka u nás ve vsi/městě (ztraceno) 
2. světová válka u nás ve vsi/městě (ztraceno) 
Únor a jeho důsledky u nás ve vsi/městě 
(ztraceno?) 
1989? 
Kufříky? 
 



 



Příklady 

Poznej svou rodnou hroudu, Hry bez hranic, 
My všichni jsme Východočeši (KDK SKIP) 
Lázeňské lesy (KK K. Vary) 
Šumperské pověsti 
… 

 





Výstavy 

Je v obci místní muzeum? Spolupráce! 
Jak se u nás žilo 
Tehdy a dnes – foto  
Tehdy a dnes – věci (tématicky, časově…) 
Z čeho se jedlo, na čem se sedělo, co se 
nosilo, čím se žehlilo… svatební šaty v 
průběhu věků… s čím si děti hrály… 
betlémy… 
Spolky tehdy a dnes 
…. 





Měsíce lokální historie 

Programy pro děti a s dětmi (informace – 
výroba – inscenace – živé obrazy – hledání – 
rozhovory – dokumentace – prezentace 
mediální, lokální) 
Výstavy 
Projekty o minulosti s dětmi a seniory 



Měsíce lokální historie 

Setkání pamětníků (výstupy audiální – písemné 
– audiovizuální) 
Vystoupení pamětníků (besedy – DVD – 
prezentace mediální, lokální) 
Publikace pamětníků a o nich  
Biografie (a literární biografie), vzpomínky – 
ústní, písemné, digitalizované 
 

 



Měsíce lokální historie 

Století u nás? 

Konkrétní událost u nás? 

Domy a domácnosti ve 20. století? 

Život ve 20. století? 

Škola ve 20. století? 

… ve 20. století? 

Family trees 

Obnovování tradicí 

 

 





Čím je naše místo krásné, jiné 
Proč žijeme zrovna tady 

 



Díky a těším se na 

pozvání na nejbližší 

lokálně historickou 

knihovnickou akci ! 
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