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Knihovna roku 2011

Oddělení služeb knihovnám

            Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury, a to ve dvou kategoriích. Kategorie „základní knihovna“ je určena 

především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání jejich práci, rovněž 

se předpokládá návaznost na umístění v soutěži Vesnice roku. V kategorii „významný počin v poskytování veřejných 

knihovnických a informačních služeb“ jsou oceňovány počiny jednotlivců či provozovatelů knihoven v oblastech zpřístupňování 

nových informačních zdrojů a databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor 

knihoven, organizace výjimečných odborných akcí apod. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich 

pracovníkům i obcím za rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Odborné komise hodnotí podle kritérií šíři a rozmanitost 

knihovnické práce, dodržování základních podmínek i spolupráci se samosprávou a dalšími subjekty.

Předávání cen se letos uskutečnilo 4. října v prostorách Zrcadlové kaple Klementina. Po roční přestávce, kdy zde 

probíhaly opravy a restaurátorské práce a slavnostní akt byl přesunut do prostorů budovy Ministerstva kultury ČR, se 

nominované knihovny opět sešly v Národní knihovně. Na úvod zazněl dramatický přednes herce Stanislava Zindulky a poté 

ředitel Národní knihovny ČR převzal z rukou náměstka ministra kultury MgA. R. Zdráhala osvědčení o zápisu pražské kolekce 

526 univerzitních tezí Národní knihovny do registru UNESCO Paměť světa. Tato ojedinělá sbírka grafických listů z let 1637-

1754 patří mezi nejcennější sbírkové celky spravované oddělením rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR a je 

výjimečná i v celoevropském měřítku.

V kategorii významný počin se sešlo deset nominací. Čestné uznání získala Regionální knihovna v Karviné za 

přestavbu ústřední budovy knihovny na společensko-kulturní centrum, jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné knihovny. 

Stávající objekt knihovny se propojil s nevyužívanou budovou základní školy a tak vznikly nové prostory, které nabízejí 

netradiční služby – multimediální studovnu, kinosál, literární salon a letní terasu s odpočinkovým prostorem. Regionální 

knihovna v Karviné je významným komunitním centrem města i blízkého okolí a umožňuje svým uživatelům bezbariérový 

přístup k informacím, vzdělávání i aktivnímu odpočinku. http://www.rkka.cz

Cenu získala Moravská zemská knihovna v Brně za online zpřístupnění Mollovy sbírky starých map a dlouhodobý rozvoj 

nástrojů pro jejich prezentaci. Jedná se o unikátní soubor 12 tisíc map shrom��žděných v polovině 18. století, který se 
dochoval téměř v původním stavu až do současnosti a kromě map představuje i grafická vyobrazení měst a krajiny. Webová 

prezentace sbírky zachovává kompaktní charakter sbírky i původní strukturu souboru.

http://www.mzk.cz

            Po krátké hudební vložce v podání zpěvačky skupiny C&K Vokál byly postupně představeny nominované knihovny 

v kategorii základní knihovna. Knihovnice i knihovníci spolu s představiteli obcí přebírali květiny a dárky od sponzorů. Čestné 

uznání získaly knihovny z oblasti východních Čech – Obecní knihovna Jaroměřice u Jevíčka (okres Svitavy) a Místní knihovna 

v Miletíně (okres Jičín). Obě knihovny spojují i skutečnosti, že jsou umístěny v moderních, zrekonstruovaných a účelně 

vybavených prostorách a velkou měrou se podílejí na společenském a kulturním dění. Kromě poskytovaných a využívaných 

knihovnických služeb jsou knihovny rovněž místy vzdělávacích pořadů, výstav a dalších zájmových aktivit v duchu sloganu na 

webových stránkách - Knihovna je výstavní skříní obce. http://www.jaromerice.knihovna.cz a 

http://www.knihovnamiletin.webk.cz

Knihovnou roku 2011 se stala Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice z Jihomoravského kraje. Obec Vavřinec se 

nachází v Moravském krasu a má čtyři místní části, z nichž tři mají vlastní knihovnu. K ocenění knihovny v místní části 

Veselice s necelými 300 obyvateli přispělo nejenom nadšení knihovnice a 20 % čtenářů z obyvatel, ale i esteticky a designově 

mimořádně přívětivý prostor pro fungování knihovny v moderním víceúčelovém objektu. Vkusný, účelový a atraktivní prostor 

může být příkladem i pro větší obce. Knihovna je integrujícím prvkem v obci, spolupracuje s vedením obce a občanskými 

sdruženími, nabízí aktuální knihovní fond, počítače s přístupem k internetu, knihovnické služby i relaxační prostor. 

http://www.knihovna-veselice.cz

            Na slavnostním setkání byla rovněž předána cena Městská knihovna roku. Knihovny, které se přihlásily (celkem se 

přihlásilo 36 knihoven), byly nejprve ve svých velikostních kategoriích porovnány na základě benchmarkingu a vítězové 

z jednotlivých kategorií byli pozváni do Prahy. Odborná komise se jednoznačně shodla, že oceněna bude Městská knihovna 



Louny. Je to knihovna s nepřetržitým provozem a bohatou nabídkou kulturních a vzdělávacích aktivit. Při knihovně působí 

Spolek paní, dam a dívek, který po vzoru Magdaleny Dobromily Rettigové navazuje na české tradice a pořádá setkání, 

výtvarné dílny a kurzy, vydává kuchařky a organizuje další zajímavé akce. Knihovna rovněž poskytuje služby sociálně-

terapeutické dílny, provozuje kavárnu Jeroným a pobočku v Domově pro seniory. S Městskou knihovnou Louny je úzce 

spojeno občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí. Členové se snaží přispět ke vzdělanosti dětí, rodičů i seniorů celého 

lounského regionu pořádáním kulturních akcí a vydáváním publikací. O bohaté činnosti a poskytovaných službách více na 

http://www.mkl.cz .
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