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Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR,  Klementinum 190, 110 01  Praha 1, 
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Cena Ministerstva kultury „Knihovna roku 2007“ byla udělena 

 
Tisková zpráva 

 
Dne 4. října se uskutečnil v Národní knihovně ČR v Zrcadlové kapli pražského Klementina 
slavnostní akt předání ceny Ministerstva kultury „Knihovna roku 2007“. Ceny předal první 
náměstek ministra kultury František Mikeš za přítomnosti zástupců dalších ministerstev, 
odborné veřejnosti a mnoha hostů.  
V kategorii „základní knihovna“ získala hlavní cenu ve výši 70 000,- Kč Obecní knihovna 
Bory z kraje Vysočina, která je dobrým příkladem komunitní knihovny. Kromě 
knihovnických služeb provozuje  videotéku, Klub dobré pohody, kroužek pro mládež a hernu 
pro děti a nabízí také zajímavé aktivity pro seniory. Další ocenění v této kategorii získaly 
Místní knihovna ve Všechovicích z Olomouckého kraje a Obecní knihovna z Vidče ze 
Zlínského kraje. Výběr nejlepší knihovny je v této kategorii těsně provázán se soutěží Vesnice 
roku, kde činnost knihovny patří mezi hodnotící kritéria. 
V kategorii „informační počin“ získala hlavní cenu ve výši 70 000,- Kč Knihovně Města 
Hradce Králové za projekt  „Šablona webu pro malé knihovny“. Díky tomuto projektu si 
vlastní webovou prezentaci vytvořilo již 200 knihoven v malých obcích. Zvláštní ocenění 
v této kategorii získal projekt Knihovny města Ostravy „Romaňi kereka – Romský kruh“ 
- vybudování komunitního centra. Podstatou projektu bylo vybudování veřejné knihovny se 
zaměřením na romské obyvatelstvo v lokalitě Ostrava-Vítkovice. Partnery projektu byly 
Goetheinstitut Praha, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Ostravská univerzita. 
 
 
4.10.2007 
Vít Richter, vit.richter@nkp.cz
 
Tel. 603 223 627 
 
Viz dále přehled

http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Default.htm
mailto:vit.richter@nkp.cz
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Ceny přidělené v roce 2007: Kategorie základní knihovna 
 

Ceny přidělené roku 2007: Kategorie základní knihovna 
 

Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom 
 
Obecní knihovna Bory, kraj Vysočina  
 
knihovníci: Pavel Kříž, Blanka Křížová  
 
Knihovna se zapojila do komunitního projektu obce, a přestože působí v příjemných a 
esteticky upravených prostorách už má zpracován projekt na nové a větší. Příkladně pracuje s 
regionální literaturou, buduje i videotéku. Kromě Klubu dobré pohody má i kroužek pro 
mládež a hernu pro děti. Knihovníci uspěli i s grantem Knihovna je i pro seniory, a tak 
sdružují v obci všechny generace. O své činnosti vedou naprosto perfektní dokumentaci. 
 
Statistické ukazatele knihovny za rok 2006  

• počet obyvatel 780  
• knihovní fond 3 600  
• výpůjčky 1 145  
• čtenáři 63  
• návštěvníci 579 

 
Kontakt:  

• www.bory.cz 
• obecbory@razdva.cz 

 
 

Zvláštní ocenění a diplom získaly: 
 
 
Místní knihovna Všechovice, Olomoucký kraj  
 
knihovnice: Lýdie Trlifajová 
 
Knihovna vzorně spolupracuje se samosprávou, díky tomu působí v příjemně upravených 
prostorách a úspěšně využívá grantů pro svůj rozvoj. Knihovnice je velmi aktivní, sama jde 
příkladem v propagaci celoživotního vzdělávání. Stará se o dalších 12 knihoven a svoji 
knihovnu zapojuje i do republikových akcí. Velmi zdařile získává nové čtenáře mezi dětmi. 
 
Statistické ukazatele knihovny za rok 2006  

• počet obyvatel 860  
• knihovní fond 11 555  
• výpůjčky 11974  
• čtenáři 237  
• návštěvníci 2 225 

http://www.bory.cz/
mailto:obecbory@razdva.cz
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Kontakt:  

• www.vsechovice.cz 
• knihvs@sendme.cz 

 
 
Obecní knihovna Vidče, Zlínský kraj  
 
knihovnice: Dagmar Karasová 
 
Knihovna úzce spolupracuje s mateřskou i základní školou a zapojuje se do společenského i 
kulturního života obce. Spolupráce se samosprávou je příkladná. U knihovny pracuje 
čtenářský kroužek, knihovnice však pečuje i o seniory a svoji činnost pečlivě dokumentuje. 
 
Statistické ukazatele knihovny za rok 2006  

• počet obyvatel 1 618  
• knihovní fond 8 872  
• výpůjčky 15 401  
• čtenáři 191 
• návštěvníci 3 102  
 

Kontakt:  
• www.vidce.cz 
• knihovna@vidce.cz 

 
 
 
 
Ceny přidělené v roce 2007: Kategorie informační počin 
 

Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom

Knihovna města Hradce Králové – Královéhradecký kraj  

Projekt Šablona webu pro malé knihovny     
 
Metodické oddělení Knihovny města Hradce Králové (dále KMHK) si po zmapování počtu 
webových stránek základních (obsluhovaných) knihoven svého obvodu stanovilo cíl zvýšit 
počet webových stránek v knihovnách připojených k internetu a zkvalitnit informační 
potenciál stávajících webových stránek obsluhovaných knihoven. Cílem bylo, umožnit 
obsluhovaným knihovnám okresu Hradec Králové zřízení vlastních, kvalitních a aktuálních 
webových stránek, které by knihovníci  mohli  jednoduchým způsobem průběžně spravovat 
sami, a aby s ohledem na možnosti obcí jako provozovatelů knihoven, byly finanční náklady 
na webové stránky minimální či žádné.  
 „Šablona webu pro malé knihovny“ je jednoduchý systém pro vytváření www stránek 
v knihovnách obcí do 1 500 obyvatel, obsluhovatelný knihovníky se základními znalostmi 
informačních technologií. Nedílnou součástí produktu je i uživatelská příručka. Šablona je 

http://www.vsechovice.cz/
mailto:knihvs@sendme.cz
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umístěna na „webu zdarma,“ čímž jsou eliminovány finanční náklady, které by pro mnohé 
obce byly nepřijatelné a významně by zpomalily nástup vlastních webů malých základních 
knihoven. Knihovník je administrátorem webu své knihovny, obdrží přístupové heslo a již 
zmíněnou příručku. Všechny takto vzniklé domény mají webovou adresu podle jednoho 
schématu  http://www.knihovnaXXX.wz.cz/  nebo http://www.knihovnaXXX.webz.cz/ , kde 
XXX je jméno knihovny, resp. obce, v níž knihovna působí.  
Po zrealizování prvních pěti webů s pomocí Šablony v okrese Hradec Králové následovalo od 
listopadu 2006 rychlé šíření po základních knihovnách  celé České republiky.  K 13. červenci 
2007 má uzavřenu  podlicenční smlouvu s KMHK 204 knihoven, resp. provozovatelů z  8 
krajů České republiky.   
Vzhledem k charakteru produktu – jednoduchá dostupnost, bezplatnost, lehká ovladatelnost, 
variabilita i možnost tvůrčího a samostatného přístupu knihovníků k obsahu a do jisté míry  
i k estetické úrovni, se jedná o optimální nástroj právě pro knihovny malých obcí. Jeho rychlé 
šíření  během posledního roku je zárukou, že dosáhne vysoké obliby a účinnosti  a bude 
využíván ve velké  části základních knihoven ČR.  
KMHK  svým produktem a jeho šířením významně zasáhla do rozšiřování webů základních 
knihoven v obcích do 1 500 obyvatel a nepřehlédnutelně pomohla s další možností 
smysluplnému využívání ICT v těchto místech.  

Kontakt: 

• Další informace na: 
http://www.knihovnahk.cz/ODDELENI/KNIHOVNAM/sablona.htm 

• http://www.knihovnahk.cz/ 

 

Zvláštní ocenění a diplom získala:

Knihovna města Ostravy – Moravskoslezský kraj 
 
Romaňi kereka – Romský kruh - vybudování komunitního 
centra 
 
Podstatou projektu bylo vybudování veřejné knihovny se zaměřením na romské obyvatelstvo 
v lokalitě Ostrava-Vítkovice. Páteří této specializace je intenzivní podpora multikulturního 
dialogu. Prioritní skupinou jsou romské děti předškolního a mladšího školního věku, 
knihovna se proto orientuje na řízenou podporu dětského čtenářství. Dalšími cílovými 
skupinami jsou romské matky na mateřské dovolené a romská rodina jako celek. Knihovna 
funguje též jako metodické informační centrum o Romech a pro Romy. Partnery projektu jsou 
Goethe-Institut Praha, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Ostravská univerzita. 

Kontakt: 

• Podrobné informace na: http://www.kmo.cz/default.aspx?server=1&article=421#1 
• http://www.kmo.cz/ 
 

http://www.knihovnaxxx.wz.cz/
http://www.knihovnaxxx.webz.cz/
http://www.knihovnahk.cz/ODDELENI/KNIHOVNAM/sablona.htm
http://www.knihovnahk.cz/
http://www.kmo.cz/default.aspx?server=1&article=421#1
http://www.kmo.cz/
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