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Věc:   Zpráva z pracovní cesty 
Pracovník:  Jana Sluková    
Akce:       Knihovnická dílna 2016  
Datum konání: 10. - 11. 10.2016 
Místo konání: Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1 

 
Téma:   
Knihovnická dílna 2016 je akce pořádaná SKIP. Stala se dílnou s tradicí. 
 
Pondělí 10. 10. 2016 
 
Letošním hlavním tématem byla Koncepce rozvoje knihoven ČR 2016 – 2020, kterou 
přednesl PhDr. Vít Richter. 
• vyzdvihl význam knihoven 
• úkolem je vybudovat silné centrální služby digitalizace ve veřejných knihovnách 
• již nyní je zdigitalizováno celkem 100,3 mil stran 
• 40 knihoven má digitalizaci 
• hlavní je lidem zpřístupnit tyto dokumenty 
• dlouhodobé uchovávání dokumentů - www.knihovny.cz 
• trvalé uchovávání tradičních knihovních dokumentů – hromadné odkyselování 
• budování knihovních fondů a informačních zdrojů 
• výstavba knihoven 
Vize do roku 2020: 
• knihovny - aby sloužily jako otevřená, vzdělávací, kulturní, komunikativní, kreativní 
centra 
• nabídka služeb a informačních zdrojů a otevřený prostor pro vzdělávání a osobní rozvoj 
• podpora spolupráce mezi jednotlivými knihovnami 
• rozvoj zdrojů, vzdělávání pracovníků, semináře, školení 
 
Průzkum prostorového vybavení knihoven - PhDr. Richter 
• stavby a rekonstrukce knihoven, hodnotila se výmalba! 
• využívání exteriérových prostor 
• parkování pro veřejnost 
• 517 knihoven plánuje výstavbu nebo obnovu prostorů 
 
Standart pro dobrý fond – PhDr. Marie Šedá 
• cílem je zlepšení rozsahu, obsahu a kvality knihovního fondu 
• standart vymezuje základní parametry – směrnice IFLA/UNESCO 
• důležitá aktualizace, vyřazování ! a financování knihovního fondu 
• www.ptejteseknihovny.cz 
 
Co může přinést společné označení ,,Knihovna“? Inspirace z Nizozemska – Pavlína Kolínová, 
Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová 

http://www.knihovny.cz/
http://www.ptejteseknihovny.cz/
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• nizozemský koncept de Bibliotheek, společné logo, stejný – podobný web, vizuální styl, 
označení míst, stejné pro zapojené veřejné knihovny 
• zapojeno 80% knihoven (120 ze 156 knihovních organizací) 
• komunikační strategie s cílem více nových čtenářů, více návštěv, více výpůjček 
• http://koncepce.knihovna.cz/knihovna-jako-znacka-fotoreportaz-z-nizozemska/ 
 
Centrální portál knihoven – CPK – Mgr. Veronika Hyblerová 
• proces zapojení do portálu, vyplnění dotazníku 
• projekt.knihovny.cz 
 
Úterý – 11.10.2016 
Představení vítězných knihoven, prezentace vybraných 
 
Knihovna roku 2014 – Vsetín – Mgr. J. Vaculíková 
• specifické služby (pro mentálně a zvukově postižené, nevidomé) 
• půjčování stolních her – přes 400 druhů 
• www.zatrolene-hry.cz a www.hrajeme.cz 
• prezentování – web, FB, magazín, pozvání známých osobností, spolupráce se střední 
školou – výběr talentů a péče o jejich rozvoj 
 
Jaké jsou knihovny, které soutěží v „Knihovně roku“? (kategorie základní knihovna) – 
PhDr.Helena Gajdušková 
• soutěž probíhá od r. 1995, vyhlášen i knihovník 
• cena Knihovny roku je vyhlášená ministrem kultury od roku 2003 
• vítězí samozřejmě ty nejlepší a nejaktivnější 
 
Knihovna města Olomouce – RNDr. Lenka Prucková 
• představení služeb knihovny a jejich aktivit 
 
Hroznětín v Podkrušnohoří – Knihovna roku 2015 – Vendula Zábelová 
• knihovna se stala městským společenským centrem – 
http://www.hroznetin.knihovna.info/ 
• výčet akcí, výstav, přednášek, charitativní náměty – sbírání víček, organizuje sportovní 
aktivity, tábory pro děti, burzy dětského oblečení, už měli 11. ročník Noci s Andersenem – 
ušité úbory, vaření, pečení, hry a soutěže pro děti – za splnění dostanou vstupenku do ZOO, 
prodej historických pohlednic, turistických vizitek a deníků, balení učebnic v novém školním 
roce, pořádá zážitkové čtení (s prožitkem, s hudbou ...) záměrně vypsáno, paní mě moc 
zaujala! 
• tvoří také Hroznětínský zpravodaj a toto vše zajišťuje jedna knihovnice...!!! 
• zde v Praze místostarosta poděkoval knihovnici, že mají takovou nadřazenou bytost 
• vztah zřizovatel a knihovna, vzít na takovouto akci nadřízené, zastupitele – otevře jim to 
oči z jiné strany 
 
Co venkovské knihovny umějí a mohou – Dana Wimmerová 
• vzájemné setkávání 
• úloha a budoucnost knihoven 

http://koncepce.knihovna.cz/knihovna-jako-znacka-fotoreportaz-z-nizozemska/
http://www.zatrolene-hry.cz/
http://www.hrajeme.cz/
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Projekt „Husovy stopy“ - možnost pro knihovny – David Loula 
• spolek zabývající se historií a hodnotami Mistra Jana Husa – www.ceskestudny.cz 
• nabídnutí školám ve tvaru husích stop – podlahové samolepky, objednalo více než 600 
škol - www.husovystopy.cz 
 
SKIP – oáza možností - Mgr. R.Giebisch, Ph.D. 
• sdružuje velkou skupinu knihoven, klubů a sekcí zabývající se knihovnictvím 
 
Seminář ukázal řadu možností aktivit a vedení knihoven. Byly to velice podnětné nápady, 
které dokázaly zrealizovat zapálené a schopné knihovnice. Moc se mi seminář líbil a jsem 
ráda, že jsem se ho mohla zúčastnit. Je to obtížné popsat, protože takovéto akce je dobré 
slyšet, vidět, prostě „zažít“. 

http://www.husovystopy.cz/

