
Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
 
Sekce veřejných knihoven. 
 
Zpráva o činnosti sekce za rok 2008. 

 
1. Jarní zasedání sekce VK se konalo 19.3.2008 
Důležitým bodem programu byl návrh doporučení k organizaci krajských kol soutěže 
Knihovna roku a k nominaci a posouzení knihoven mimo organizační rámec této soutěže, 
které zpracovala pracovní skupina ve složení Marie Mudrová, Dana Wimmerová, Milena 
Kodýmová, Ladislav Zoubek a Jarmila Štěrbová. V této souvislosti byla diskutována nutnost 
spolupráce s krajskými metodickými centry. KK byly dr. Richterem s doporučeným postupem 
seznámeny na jednání sekce RF a přijali je jako racionální postup. Bude třeba je oběma 
stranami důsledněji doržovat.   Sekce se dále zabývala přípravou plánovaných akcí v roce 
2008.  
 
2. Ve spolupráci s NK ČR a Masarykovou veřejnou knihovnou pořádala Sekce veřejných 
knihoven SKIP – pracovní skupina pro komunitní aktivity 21. a 22. února 2008 ve Vsetíně 

seminář Granty a projekty. Cílem byla výměna informací o zajímavých projektech 
zúčastněných knihoven, seznámení s grantovými možnostmi pro knihovny a metodikou 
vytváření projektů i s praktickým vyzkoušením si některých kroků procesu přípravy projektu.  
 
3. Knihovnická dílna 2008 byla uspořádána 23. a 24. dubna 2008 v malém sále Městské 
knihovny Praha, za finanční podpory MK ČR.  
 První programový blok Veřejné knihovny v malých obcích připravila a moderovala 
Daniela Wimmerová - MěK Kaplice. Knihovnu roku 2007 - Obecní knihovnu Bory (kraj Vysočina  
přiblížili knihovníci manželé Křížovi. K organizaci soutěže Knihovna roku hovořila předsedkyně 
současné hodnotitelské komise Ministerstva kultury ČR Mgr.Marie Mudrová.  
Komunitní projekt Romaňi Kereka, oceněný zvláštní cenou v soutěži Knihovna roku 2007 v kategorii 
Informační počin představila D. Vrchlabská z Knihovny města Ostravy. První tři ročníky setkání 
malých knihoven Co venkovské knihovny umějí a mohou ve své prezentaci představila Daniela 
Wimmerová.  
 Druhý programový blok Knihovna pro rodinu moderovala  Mgr. Zlata Houšková.  
Rodina z pohledu veřejných knihoven - PhDr. B. Jozífková (DEMA a.s.)  prezentovala modelový 
program slaďování profesního a rodinného života, který byl ověřován v Kraji Vysočina a vznikl 
v rámci Iniciativy EQUAL. PhDr. J.Kahabková z Agentury TIS představila soutěž Podnik přátelský 
rodině. Na jejich vystoupení navázala PhDr.Ivana Štrossová a informovala o činnosti Informačního a 

poradenského centra v Havlíčkově Brodě a o jeho spolupráci s veřejnými knihovnami. 
Příspěvek Domácí hospic Cesta domů a hospicová knihovna uvedla Mgr. Š. Ryšavá. Knihovny 

přátelské rodině – zde se svými prezentacemi představily knihovny, které obdržely ocenění 
Knihovna přátelská rodině: 
Společnost přátelská rodině – PaedDr. V. Raška (Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově) 
Smolíček, projekt na podporu dětského čtenářství – M. Vrbenská (MěK v Semilech) 
Kdo si čte, nezlobí – Mgr. M. Dočkalová (MěK v Třebíči) 
Knihovna A.Marka v Turnově – E. Kordová 
 Třetí programový blok Public relations vedla  Mgr. Jaroslava Štěrbová (Městská knihovna 
v Praze). Příspěvek K. Hubertové (Knihovna města Hradce Králové) Já mám stránku, ty máš 

stránku (webovou) se zaměřil zejména na propagaci prostřednictvím webových stránek.  Projekt Web 
pro malé knihovny získal cenu Knihovna roku 2007 v kategorii „Informační počin“.  
Téma Cílové skupiny služeb veřejných knihoven přiblížila ve svém příspěvku Mgr. J. Štěrbová. 
 V závěrečném programovém bloku Aktuálně, aktuálněji … uvedla Mgr. Zlata Houšková 
příspěvky:   



PhDr. R.Giebisch, PhD. (Vědecká knihovna v Olomouci) – Jak (ne)psát projekty knihoven  

B. Tauberová (MěK Sedlčany) – Senioři vítáni  
Mgr. M. Mudrová (MěK v Chebu) – Zkušenosti z kurzu trénování paměti 

PhDr. V. Richter (NK ČR Praha) – Projekt „Kopie obálek a anotací v katalozích“,  
Mgr. L. Zemánková (NK ČR Praha) – Nové služby, noví uživatelé – nová statistika 
Mgr. Zlata Houšková (NK ČR Praha) – Kamarádka knihovna 
Po organizační stránce dílnu připřavily především členky sekce VK (pracovnice Knihovnického 
institutu NK ČR) Mgr. Ladislava Zemánková a Bedřiška Štěpánová.   
 

4. Knihovna roku 2008 

Proběhla krajská kola v rámci soutěže Vesnice roku, kterých se účastnili komisaři SKIP 
v krajských hodnotitelských komisích. 

Ústřední kolo soutěže Knihovna roku proběhlo v září 2008. Hodnotitelská komise jmenovaná 
MK ČR ve složení Mgr. Marie Mudrová, Městská knihovna Cheb, Mgr. Zdeňka Buršíková, 
ředitelka Městské knihovny Klatovy, Eva Jilečková, Městská knihovna Prachatice, Jiřina 
Lapčíková, Knihovna B. B. Buchlovana Uherské Hradiště, Marie Pillveinová, ředitelka 
Husovy knihovny v Říčanech navštívila 13 knihoven, které byly zařazeny do užšího výběru. 
Knihovnou roku se stala knihovna v Pavlovicích u Přerova. Vyhodnocení a vyhlášení 
Knihovny roku se konalo v rámci Týdne knihoven 9.října v Zrcadlové kapli Klementina. 

Hodnocením soutěže Knihovna roku 2008 končí mandát hodnotitelské komise komise MK 
ČR. Členové sekce VK byly vyzváni k podávání návrhu na nominaci členů nové 
hodnotitelské komise.  

5. Co venkovské knihovny umějí a mohou. 4.ročník setkání knihovníků venkovských 
knihoven se uskutečnil 18.-20.září s podporou grantu Ministerstva kultury ČR v Knihovně 
roku 2006 Býšti (Pardubický kraj). Na uspořádání akce se podílely Obecní knihovna v Býšti, 
Krajská knihovna v Pardubicích a Sekce veřejných knihoven SKIP.  

Po slavnostním zahájení a exkurzi po Krajské knihověn v Pardubicích měli účastnící 
příležitost k prohlídce historické části Pardubic pod vedením ředitele pardubického muzea. 
Druhý den semináře proběhl v Býšti. V dopoledním odborném programu, jehož mottem bylo 
téma Knihovna pro rodinu, vystoupili se svými příspěvky Mgr.Zlata Houšková (NK ČR), 
PhDr. Bohumíra Jozífková (DEMA a.s.), manželé Blanka a Pavel Křížovi z knihovny Bory 
představili Knihovnu roku 2007, Daniela Wimmerová (MěK Kaplice), Milena Kodýmová 
(Pravdova knihovna Jarošov nad Nežárkou). Součástí odpoledního programu bylo klubové 
odpoledne v Býšťské knihovně. Večerní program setkání knihovníků využili zaátupci 
Pardubického kraje ke slavnostnímu ocenění čtyř zasloužilých dobrovolných knihovnic, 
nechybělo představení ochotnického divadla a přátelské posezení knihovníků s výměnou 
zkušeností.  Poslední den byl věnován cestě za krásami Pardubicka, při které byly navštíveny 
knihovny v Ředicích a v Moravanech. 

Setkání se již tradučně účastní knihovníci z malých knihoven, ale také metodici, kteří hledají 
inspiraci pro svoji práci. Za dobu pořádání této akce je možné konstatovat, že se stalo vítanou 
platformou pro sdělování zkušeností z práce malých knihoven, aktualit v knihovnictví. 
Garantem a vzorným pořadatelem za sekci VK byla Daniela Wimmerová.  

 

 



6. Týden knihoven – 12.ročník proběhl od 6. – 12.října pod mottem Knihovny – rodinné 
stříbro, účastnilo se jej s nejrůznějšími aktivitami na 400 knihoven. 

Týden  odstartoval happening v Kutné Hoře. Za jeho uskutečnění po organizační, finanční 
stránce je třeba důrazně poděkovat kolegyním a všem pracovnicím Městské knihovny Kutná 
Hora, zmínit je třeba i aktivity středočeského výboru SKIP. Díky úspěšnosti akce bylo 
rozhodnuto, že v roce 2009 uspořádají happening  kolegyně z MVK Vsetín.  

Součástí bylo již tradičně Velké Říjnové Společné Čtení věnované tvorbě Karla Čapka  

6. 29.11. Proběhl  druhý ročník Dne pro dětskou knihu.    Akce v tento den zaregistrovalo 
prostřednictvím administrátora - městské knihovny Děčín celkem 86 knihoven. Velký 
zájem knihoven i veřejnosti svědčí o šťastné volbě termínu a této akce zaměřené (nejen) na 
děti a mládež, ale také jejich blízké. 

 

Zdeňka Daňková, předsedkyně sekce VK 
15.1.2008 projednáno, doplněno a odsouhlaseno na jednání sekce 
Za změny : RG a LZ   
 


