
1 
 

  KNIHOVNA                                        
Metodický  a informační list knihoven okresu Česká Lípa 

 

 

 

 

Metodický list č. 2 / 2018 

 

 

Obsah: 

 

Cena Knihovna Libereckého kraje 

Knihovna roku 2018 

Vesnice roku 

Knihovna věc veřejná - Kulaté stoly 

Roční výkaz o knihovně 

 

Příloha: Přehled stavu fondu knihoven za rok 2017 

 

 

 

Vydala Městská knihovna Česká Lípa 

Česká Lípa, prosinec 2018 

Zpracovala: Jana Štěpničková, Miluše Vojtíškov 



2 
 

Cena „Knihovna Libereckého kraje“ 

V letošním roce proběhl již třetí ročník soutěže "Nejlepší knihovna Libereckého 

kraje“. Vyhlašovatelem této soutěže je Liberecký kraj, který ve spolupráci  s 

Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, oceňuje nejlepší, nejaktivnější knihovny 

v kraji - vždy jednu z každého okresu Libereckého kraje. Oceněné knihovny obdrží 

diplom a finanční odměnu ve výši 10.000 Kč! Více o podmínkách soutěže najdete 

na webu KVK Liberec . 

Vyhlášení výsledků letošního ročníku proběhlo dne 11.12. 2018 při příležitosti 

každoročního předvánočního „Setkání knihovníků Libereckého kraje“, který 

pořádá Regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Za okres 

Česká Lípa byly na cenu nominovány 

knihovny Svojkov, Okrouhlá a Prysk. Cenu 

Knihovna Libereckého kraje získala Místní 

knihovna Svojkov a z  rukou paní Ing. Květy 

Vinklátové, členky Rady kraje pro řízení 

rezortu kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu ji převzala paní Jiřina 

Tomšová z Místní knihovny Svojkov.  

Moc gratulujeme i ostatním knihovnám za 

nominace. 

 

 

 

 

 

 

http://vool.cz/szRwk
https://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region/aktualne-1/setkani-knihovniku-libereckeho-kraje-3
https://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region/aktualne-1/setkani-knihovniku-libereckeho-kraje-3
https://svojkov.knihovna.info/?menu=5407
https://okrouhla-knihovna.webnode.cz/
https://prysk.knihovna.info/
https://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Setkani_knihovniku_Libereckeho_kraje_2018/
https://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Setkani_knihovniku_Libereckeho_kraje_2018/
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Vítězná knihovna Svojkov 

Obec Svojkov patří k menším obcím Českolipska, žije zde 247 obyvatel. 

Místní knihovna sídlí v budově obecního úřadu, v prvním patře. 

Vybavení knihovny již neodpovídá dnešním standardům, ale vychází ze 

situace, že prostory, v nichž se knihovna nachází, slouží nejen jednání 

zastupitelstva obce, ale dalším zájmovým spolkům obce a různým 

aktivitám – jednou se zde cvičí, jednou pracuje na počítačích, nechybí 

ani taneční zábavy! Proto je knihovní fond  uložen ve skříních pod 

uzavřením. Plocha je 70m². 

Svojkov je velmi malá obec a knihovna zde nepřetržitě působí téměř 

60 let a je tedy trvalou součástí velmi aktivního života obce. Ostatně 

knihovna a její knihovnice je často centrem a iniciátorem těchto aktivit 

a svými výsledky jak v návštěvnosti, tak počtu akcí mnohonásobně 

převyšuje knihovny v mnohem větších místech. O práci knihovny je 

vedena zajímavá kronika, která vypovídá nejen o historii místní 

knihovny, ale i o dění v obci Svojkov. Knihovna ve Svojkově byla vždy 

kulturním centrem obce, kde se její obyvatelé schází na výstavy, 

předčítání, vítání občánků, srazy absolventů místní školy, výtvarné 

dílny ale v první řadě, kde si půjčují knihy kvůli vzdělání i zábavě. 

Knihovna a její knihovnice je iniciátorem a hlavním pořadatelem těchto 

aktivit a z tohoto pohledu plní i roli komunitního centra. Knihovna 

pravidelně aktualizuje své webovské stránky a co nevidět bude 

začleněna do automatizovaného systému TRITIUS REKS. 

Budova úřadu a knihovny    Mikulášská nadílka 
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Čertovské čtení a malování    100 let republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna roku 2018 

U příležitosti Týdne knihoven vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR cenu 

Knihovna roku. Cena se uděluje v kategoriích Základní knihovna nebo 

Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a 

informačních služeb. Vyhlášení se konalo dne 9.října 2018 v Zrcadlové 

kapli historického Klementina, sídla Národní knihovny. 

Za Liberecký kraj byla v letošním roce nominována Místní knihovna 

Zahrádky na Českolipsku. 

Knihovnou roku 2018 v kategorii „základní knihovna“ se stala Místní 

knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic z Moravskoslezského kraje. 

Zvláštní ocenění získaly Místní knihovna Černotín z Olomouckého kraje 

a Obecní knihovna Horní Ves z kraje Vysočina. 

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získal Mgr. Roman Giebisch, 

PhD., předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) 

za implementaci mezinárodního projektu Bookstart v českém 

prostředí s názvem S knížkou do života. Zvláštní ocenění obdržela 

Knihovna města Ostravy za vedení klubové činnosti jako významného 

sociálního a socializačního prvku napříč všemi generacemi. 

https://zahradky.knihovna.info/
https://zahradky.knihovna.info/
https://www.knihovnaholasovice.info/
https://www.knihovnaholasovice.info/
https://cernotin.knihovna.info/
https://www.hornives.cz/obec-298/knihovna/
http://www.sknizkoudozivota.cz/
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Ocenění „Městská knihovna roku 2018“, které uděluje Svaz knihovníků 

a informačních pracovníků ČR a Svaz měst a obcí ČR, získala Regionální 

knihovna Karviná z Moravskoslezského kraje. Ceny předal předseda 

Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Giebisch a 

místopředseda Svazu měst a obcí Vlastimil Picek. 

 

Vesnice roku 2018 

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha 

povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, 

zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy 

vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž 

poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod 

názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 

1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz 

měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele 

připojilo v roce 2007. 

Vítězem letošního ročníku soutěže Vesnice roku se stala obec Dolní Němčí 

ze Zlínského kraje. Druhé místo patří obci Šumvald z Olomouckého kraje. 

Na třetí příčce se umístila obec Nový Kostel z Karlovarského kraje. A proč je 

o tom řeč v našem zpravodaji? 

Všech 228 obcí, které se v letošním roce přihlásily do soutěže, bylo 

hodnoceno v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský 

život, aktivity  občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, 

občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná 

prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované 

záměry a informační technologie obce. Proto jedním  z míst, která se 

posuzují a hodnotí je vždy místní knihovna, její úroveň a služby, které v obci 

poskytuje. Proto je vždy členem hodnotící komise zástupce odborné 

knihovnické veřejnosti. Právě díky soutěži Vesnice roku se už řadě knihoven 

podařilo prostory, v nichž působí úspěšně modernizovat nebo alespoň 

částečně se zrekonstruovat či vybavit novým nábytkem, apod.  V letošním 

roce byla vesnicí roku v Libereckém kraji byla oceněna obec Tatobity. 

https://rkka.cz/
https://rkka.cz/
http://www.vesniceroku.cz/
http://tatobity.cz/
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Knihovna věc veřejná 

Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou 
ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci 
knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného 
Československa v roce 1918. Nově přijatý knihovní zákon tehdy uložil 
každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit 
vzdělanost všech vrstev obyvatelstva. Právě k tomuto výročí knihovny 
otevřely diskuzi o své budoucnosti v digitálním světě. Ve všech krajích 
České republiky i v Praze se v průběhu roku 2018 uskutečnily  diskusní 
kulaté stoly pod jednotným názvem Knihovna – věc veřejná.  

Informační technologie představují pro knihovny nové výzvy v oblasti 
přístupu k informacím, autorských práv i dostupnosti informačních 
zdrojů pro vzdělávání i volný čas. Knihovny usilují o to být nadále volně 
dostupným, důvěryhodným zdrojem a příjemným místem pro učení, 
kreativitu a inovace ve své obci.  

Na čtrnácti kulatých stolech se v krajích setkali zástupci ministerstva 
kultury, krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů. Na co by se knihovny 
měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým 
návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Odpovědi na 
tyto i další otázky hledali účastníci diskuze s cílem urychlit proces 
proměny veřejných knihoven na informační, vzdělávací, kulturní a 
komunitní centra obcí. 

Kulaté stoly organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
ČR, Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Spolku pro 
obnovu venkova,  Svazu měst na obcí ČR a s podporou Ministerstva 
kultury České republiky. 

 

 

https://www.knihovna-vec-verejna.cz/
http://www.skipcr.cz/
http://www.skipcr.cz/
http://www.sdruk.cz/
http://www.asociacekraju.cz/
http://www.spov.org/
http://www.spov.org/
http://www.smocr.cz/
https://www.mkcr.cz/
https://www.mkcr.cz/
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Kulatý stůl Libereckého kraje 

Diskusi uspořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve 
spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci u příležitosti 100. 
výročí založení Československa v roce 1918 a v souvislosti se 100. 
výročím 1. knihovního zákona z roku 1919.  

Kulatý stůl se konal 3. května 2018 v Krajské vědecké knihovně Liberec. 

Panelové diskuse se zúčastnili hejtman Libereckého kraje Martin Půta, 
náměstkyně hejtmana Jitka Volfová, náměstek primátora statutárního 
města Liberec Ivan Langr, starostka města Semily Lena Mlejnková, 
vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu Martin Féna, předsedkyně Regionálního  výboru 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje Dana 
Kroulíková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Blanka 
Konvalinková. 

Úvodní prezentaci přednesl PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického 
institutu Národní knihovny České republiky. 

Diskuzi moderoval David Hamr, redaktor Českého rozhlasu Liberec a 
záznam celého jednání je přístupný zde. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DWBwW_kyHmE&app=desktop
https://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region/probehle-akce/2017-1/knihovna_debata_027.JPG
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Roční výkaz o knihovně 

Po roce opět přichází povinnost vyplývající ze zákona č. 89/1995 Sb. o 

státní statistické službě, která souvisí s vyplněním Ročního výkazu o 

knihovně. 

Formulář statistického výkazu je ve dvou exemplářích připojen 

k Metodickému listu č. 2/2018. 

Vyplněný formulář zašlete, prosím, do 30.ledna 2019 do Městské 

knihovny v České Lípě. 

Také v tomto roce platí i pro neprofesionální knihovny povinnost 

vyplňovat údaje v odd. VI. Zaměstnanci a ekonomické údaje v odd. VII. 

Příjmy a odd. VIII. Výdaje. Požádejte ekonomická oddělení svých 

Obecních či Městských úřadů o pomoc se zjišťováním a vyplněním 

těchto ekonomických ukazatelů. 

Co se týká ostatních oddílů statistického výkazu, jenom připomínáme: 

Odd. II Uživatelé 

Ř.0201 Registrovaní uživatelé ve sledovaném období - uvádějte 

pouze počet uživatelů, kteří jsou aktivní, zaplatili si příp. registrační 

poplatek ( pokud jej Vaše knihovna účtuje ) a knihovnu alespoň jednou 

navštívili a provedli nějakou výpůjčku či využili jinou službu. 

Ř.0203 Návštěvníci celkem - uvádějte součet počtu návštěvníků 

fyzicky přítomných (ř.0204) a virtuálních (ř. 0209) 

Ř.0204 Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) - uvádějte součet 

počtu návštěvníků knihovny rozepsaný do řádků 0205 návštěvníci 

půjčoven a studoven, ř. 0206 návštěvníci využívající internet 

v knihovně, ř. 0207 návštěvníci kulturních akcí, ř. 0208 návštěvníci 

vzdělávacích akcí. 
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Odd. III Výpůjčky 

Zde, prosím, věnujte pozornost také řádkům 0316 Prezenční výpůjčky 

a 0317 Prolongace   

V dalších oddílech Ročního výkazu o knihovně věnujte pozornost 

Meziknihovní výpůjční službě, pokud tuto využíváte či jste ji poskytli 

jiné knihovně, dále výměnným fondům, kulturním a vzdělávacím 

akcím, ploše knihovny, počtu studijních míst, připojení WiFi, webovým 

stránkám svých knihoven, on-line katalogům atd.  

Jako každý rok se se svými dotazy obracejte na Metodické oddělení 

Městské knihovny v České Lípě ať už telefonicky či při osobní návštěvě. 

Přílohou tohoto Metodického listu je Přehled stavu fondu jednotlivých 

knihoven, tak jak byly vykázány za rok 2017. Žádáme knihovníky, kteří 

samostatně nakupovali či získali darem a vyřazovali, aby vyplnili malou 

přiloženou tabulku o přírůstcích a úbytcích. Máme díky tomu lepší 

přehled o pohybu fondu v knihovnách. 

Ke statistickým výkazům připojte komentář o činnosti knihovny. 

Formuláře Ročního výkazu o knihovně a Deník veřejné knihovny si 

můžete také najít a vytisknout na webových stránkách organizace 

NIPOS, která zajišťuje statistické šetření kultury a to na adrese 

http://www.nipos-mk.cz. 

Ze stránek Krajské vědecké knihovny v Liberci 

http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/informace-pro-

knihovny/statistika-benchmarking-knihoven.html si můžete také 

stáhnout jednoduché deníky do svých počítačů v Excelu a údaje si pak 

vyplňovat přímo v nich. Knihovny, které jsou již automatizované, 

najdou většinu potřebných údajů ve svém knihovnickém programu. 

 

 

 

http://www.nipos-mk.cz/
http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/informace-pro-knihovny/statistika-benchmarking-knihoven.html
http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/informace-pro-knihovny/statistika-benchmarking-knihoven.html


10 
 

 

Stav fondu vykazovaný za rok 2017 

     

Obec Celk.stav fondu MN+N B+M ostatní 

Bezděz 2 202 292 1 954   

Brniště 3 097 285 2 812   

Břevniště 3 594 526 3 102   

Deštná 1 130 109 1 033   

Dubá 7 466 1 122 6 490   

Dubnice 1 835 184 1 621   

Holany 5 227 790 4 460   

Horní Police 2 265 215 2 109   

Chlum 1 538 151 1 387   

Jestřebí 1 704 182 1 285   

Kravaře 5 748 742 5 061   

Kuřivody 2 597 391 2 272   

Mařenice 1 052 87 983   

Noviny pod Rals. 3 017 1 344 1 727   

Nový Oldřichov 5 909 595 5 156   

Okna 1 608 325 1 296   

Okrouhlá 1 170 105 1 126   

Pertoltice 922 100 849   

Polevsko 1 670 260 1 410   

Postřelná 1 470   116  1354   

Provodín 3 181 367 2 900   

Prysk 1 561 207 1 412   

Skalice 5 876 845 5 184   

Sloup 2 501 245 2 271   

Slunečná 2 002 189 1 831   

Sosnová 2 409 275 2 303   

Stružnice 1 989 259 1 782   

Stvolínky 2 516 360 2 152   

Svojkov 1 439 188 1 158   

Svor 1 319 116 1 229   

Tachov 798 68 739   

Tuhaň 191 39 163   

Velký Grunov 1483   209  1274   

Velký Valtinov 1 372 79 1 314   

Volfartice 1 836 291 1 505   

Zahrádky 3 183 710 2 530   

Zákupy 10 586 129 8 313   

Žandov 7 048 1 575 5 042   
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Obec 
Celk.stav 

fondu MN+N B+M ostatní 

Cvikov 30 435 8 520 20 801 300 

Doksy 34 721 11 606 22 723 825 

Jablonné v Podješ. 16 197 2 035 13 028 120 

Kamenický Šenov 22 395 7 800 14 915   

Mimoň 27 155 8 845 16 676   

Nový Bor 35 878 10 742 22 088   

Stráž pod Ralskem 12 195 4 245 8 085   

          

Česká Lípa 148 510 42 087 98 252 2459 

 

 

 

 

 

a na závěr vám přejeme 

 

 

http://www.kotanec.cz/prani-vanocni/obsah/obrazky/prani-vanocni-pranicka?limitstart=48

