
 

 

 

 

Zpráva ze Setkání knihovníků Libereckého kraje 2019 

 
10.12.2019 

 
                                                  Krajská vědecká knihovna v Liberci 

 

 

 

Vyhlášení Ceny Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje  

Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje již posedmé 

udělovala ocenění nejlepším knihovnicím/knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli 

výjimečných výsledků v knihovnách Libereckého kraje, realizovali zajímavou aktivitu nebo se 

trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného.  

Soutěž byla opět vyhlášena ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní 

přínos knihovnictví v Libereckém kraji.  

 

 

Na Setkání knihovníků Libereckého kraje převzala z rukou vedoucího oddělení kultury Krajského 

úřadu Libereckého kraje pana Mgr. Martina Fény, předsedkyně RV SKIP PhDr. Dany Kroulíkové a 

ředitelky KVK v Liberci Mgr. Blanky Konvalinkové 

Cenu Knihovnice roku 2019 v kategorii neprofesionálních knihoven 

paní Marie Fabiánová z Obecní knihovny ve Skuhrově 

Cenu Knihovnice roku 2019 v kategorii profesionálních knihoven 

paní Táňa Kuželková z Krajské vědecké knihovny v Liberci 

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji 

paní Jitka Vanclová z Městské knihovny v Semilech 

 

 

 

 

 

 



Nové příležitosti pro knihovny  

Knihovny a MAS – spolupráce (nejen na venkově) 

projekt představuje paní Jitka Doubnerová 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V LIBERECKÉM kraji 

 
•Podporují udrţitelný rozvoj venkova 
•Za účasti veřejnosti formulují rozvojové strategie pro své venkovské oblasti 
•Rozdělují dotace z některých evropských fondů 
•Spolupracují se školami a (někde i) s knihovnami - MAP   

 
Od roku 2020 mohou MAS podporovat aktivity dle čl. 20 Programu rozvoje venkova. 
Ten obsahuje mj. 
•f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven: investice do staveb a vybavení pro 
kulturní a spolkovou činnost  
 
ČL. 20, PÍS. F) PRO OBECNÍ KNIHOVNY 
CO JE MOŽNÉ FINANCOVAT? 
•Rekonstrukce, obnova, rozšíření obecní knihovny 
•Pořízení technického a dalšího vybavení 
Doplňkově (do 30% rozpočtu): 
•Úpravy povrchů, odstavných ploch a parkování 
•Oplocení 
•Venkovní mobiliář a informační tabule 
•Zabezpečovací prvky 
 
CO S KÝM ŘEŠIT? 
OBEC / MĚSTO –ZŘIZOVATEL KNIHOVNY 
•Je projektový záměr zahrnut v programu rozvoje obce?(povinnou přílohou je prohlášení, ţe je) 
•Bude nutné rozhodnutí stavebního úřadu a projektová dokumentace?(pokud ano, je povinnou 
přílohou platné a pravomocné stavební povolení nebo ohlášení vč. Dokumentace) 
•Jaký je účet obce v opatření „de minimis“? 
•Kdo zpracuje ţádost o dotaci? 
 
KANCELÁŘ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY 
•Připravuje MAS výzvu dle čl. 20, pís. f) a bude podporovat i knihovny? 
•Kdy ji vyhlásí a jak dlouhá bude? 
•Kolik prostředků bude ve výzvě? 
- s čím je moţné počítat? 
•Jak MAS pomůţe s přípravou ţádosti?  
 

 LAG PODRALSKO  
 MAS ACHÁT  
 MAS BRÁNA DO ČESKÉHO RÁJE  
 MAS ČESKÝ SEVER  
 MAS FRÝDLANTSKO  
 MAS PODJEŠTĚDÍ  
 MAS PŘIĎTE POBEJT  
 MAS ROZVOJ TANVALDSKA 
 OPS PRO ČESKÝ RÁJ  

 
 
Spolupráce škol a knihoven ve venkovských regionech - projekt MAP na Frýdlantsku  



 
o projektu přednáší Anna Randáková 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MAP FRÝDLANTSKO II 
 

Rok 2019 

 18 uskutečněných lekcí 

 180 zapojených ţáků ze 4 škol na Frýdlantsku  

 čtenářské lekce v knihovnách pro 2. –5. třídy vedené zkušeným pedagogickým 

pracovníkem knihovny  

 zapojené do aktivity: 2019 Raspenava, Frýdlant, Hejnice, Višňová, 2020 Dětřichov, Nové 
Město p. Smrkem 2021..  

 

 

Příležitosti a limity využití obecních knihoven pro podporu čtenářství 
 
Příleţitosti 
 

 spolupráce s KVKLI - dlouhodobé výpůjčky knih  
 akce v knihovnách  
 čtenářské hodiny -pravidelné návštěvy tříd v knihovně - vytvoření tradice  
 “personalizace” knihovníka v obcích - děti paní knihovnici znají  
 spolupráce učitel - knihovník - plánování společných aktivit a potřeb v knihovně - komunikace  

o potřebách  
 podpora jiných aktivit, neţ je čtení - deskové hry  

 

           Omezení  
 

 malý zájem dětí o čtení  
 školy jezdí raději do Liberce, neţ by navštívily obecní knihovnu (lepší prostorové a technické 

podmínky ) 
 není vyţadována povinná četba  
 nezájem ze strany učitelů  
 nedostatečné prostory knihoven -nevejde se celá třída  
 personální kapacity - knihovníci kromě doby, kdy komunikují s veřejností musí zajistit péči o 

kniţní fond, čas na přípravu akcí 
 

Projekt: Létající knihovník- koordinátor 
 
• komunikace s učiteli o potřebách pro rozvoj čtenářských gramotností, potřeba kniţního fondu 

• vytváření programu pro školy 

• příprava a realizace aktivit na podporu čtenářské gramotnosti pro školy 

 
POMŮŢEME VÁM: 

 Knihovnu přiblíţit dětem  
 Navázat spolupráci mezi školou a knihovnou nspirovat se navzájem  
 Hledat moţnosti  
 Organizovat akce 
 Vytvořit čtenářské programy na míru  
 Naučit chodit ţáky do knihovny  
 A mít z toho radost :- ) 

 

 

Restaurování starých tisků 

 



přednáší vedoucí bibliografického odd. KVK pan Václav Kříček 

 

 
Výběr dokumentů  

 gotické vazby (13 dokumentů) 
 pergamenové zlomky (2 dokumenty) 
 silná degradace papíru (6 dokumentů) 

 
Celkem restaurováno 21 dokumentů 
  

 9 prvnotisků 

 8 starých tisků 

 2 rukopisy 

 2 pergamenové zlomky 
 
Restaurování prováděno v rámci projektu IROP „Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění  
knihovního fondu a jeho prezentace“. Spoluúčast je hrazena Libereckým krajem. 
 
Průběh  

 restaurátorský průzkum 
 výběrové řízení na dodavatele  
 pojištění dokumentů 
 doba restaurování (leden 2019 – březen 2021) 
 kontrolní dny 

 

 

 

Následovala názorná ukázka dvou již zrestaurovaných dokumentů. 

 

 

 

Inspirace ze zahraničních knihoven  
 

exkurzi SDRUK po holandských knihovnách přiblížila Mgr. Blanka Konvalinková a PhDr. Dana Petrýdesová 

 

Nizozemsko 

 

 Amersfoort (partnerské město Liberce): De bibliotheek Eemland 

 Utrecht: Univerzitní knihovna (největší univerzita v zemi) 

 Rotterdam: Městská knihovna (19 poboček, 7 patrová budova) 

 Delft: Univerzitní knihovna 

 Den Helder: Městská knihovna (nejlepší veřejná knihovna roku 2018) 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                      Vypracovala: J. Samešová   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 


