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Knihovnická dílna 2014

Jana Sehnalová

Dovolte mi, abych se s vámi podělila o informace, jež jsem získala na Knihovnické dílně, která se konala ve dnech 

2. a 3. 10. 2014 v Městské knihovně v Praze.

Čtvrtek 2. října 2014 se nesl ve stylu hesla: „Co bychom měli vědět, znát a zkoušet…“. Nejprve se nám představily

vítězné knihovny ze soutěže Knihovna roku: z roku 2011 Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice, z roku 2012 

Obecní knihovna Ratíškovice a z roku 2013 Knihovna dr. Emanuela Bořického Milín. Prezentace ukázala, že se 

tyto knihovny staly po rekonstrukci místy s úžasnými, moderními interiéry, které nabízejí bohatou škálu služeb a 

akcí. Líbil se mi nápad z Ratíškovic, kde umístili do parku „knihobudku“ s knihami pro nedočkavé čtenáře. V Milíně 

zase mají nízkoprahový klub a na zahradě knihovny lezeckou stěnu. Žasnu nad kreativitou kolegyň.

Poté Ing. Pavel Cimbálník z Městské knihovny Přerov pohovořil o soutěži Biblioweb, jejíž 15. ročník letos proběhl. 

Nastínil nová kritéria hodnocení, o kterých by se měla vést v knihovnických kruzích diskuse. Upozornil na některé 

chyby knihovnických webů.

Velmi zajímavá byla také přednáška RNDr. Tomáše Řeháka z Městské knihovny v Praze o ekonomické 

návratnosti knihoven prakticky. Na příkladu fiktivní knihovny z malého města předvedl, jak lze změřit hodnotu 

služeb knihovny. Zcela prakticky nám ukázal, jak vyčíslit efektivnost knihovny. Jedná se o úžasný argument, jak 

obhájit činnost knihovny na vysoké úrovni. Na toto téma byla vydána příručka „Neocenitelné služby knihoven a jak 

je ocenit“.

Mgr. Zlata Houšková pohovořila o dialogu mezi generacemi, o stárnutí české populace a potřebě řešit s tím

související problémy. Seznámila nás s projektem BiDi 2, jehož cílem je analyzovat dopady důchodové reformy.

Na téma navázala PhDr. Hana Mazurová, která přítomné seznámila se vznikem nové sekce SKIP, tentokrát 60+.

Zároveň nás pozvala na listopadovou konferenci k tématu seniorů do Chrudimě.

Po bohatém programu jsme měli možnost navštívit nově otevřenou pobočku Městské knihovny v Praze v

Holešovicích.

Druhý den Dílny (nazvaný „České knihovny – umíme prorodinné aktivity?“) mě velmi oslovilo vystoupení Mgr. 

Petra Čápa z Úřadu vlády ČR a Markéty Dvořákové z Národní sítě MAS Brdy-Vltava, které informovalo přítomné o 

příležitosti pro veřejné knihovny v rámci projektů MAS ve venkovském prostředí. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

programovací období 2014-2020, je toto téma velmi aktuální. MAS nyní vytvářejí strategie rozvoje území, které 

vyvěšují na weby k připomínkování. Pro knihovny je velmi důležité se do připomínkování aktivně zapojit a 

prosazovat své potřeby. Knihovny by se měly stát partnery pro jednání v rámci MAS.

Dále pohovořila prezidentka sítě mateřských center Mgr. Rut Kolínská o spolupráci center s knihovnami.

Dílnu ukončil svým vystoupením ředitel Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm Bc. Pavel Zajíc, který nás 

seznámil s praktickými nápady a zkušenostmi z jejich knihovny. Kladl důraz na akce, které se dělají mimo prostor 

knihovny. Např. lampionový průvod městem Broučci pro děti a jejich rodiče, jehož cílem je propagace dětského

čtenářství. Další zajímavou aktivitou jsou Večerníčky na kamenech s cílem propagace klasického čtení pro děti. 

Akce se koná celý týden v červnu.

Co říci závěrem? Dílna byla nesmírně inspirativní. Je mi líto, že z našeho kraje jsem tam viděla tak málo známých 

tváří. Já si odvážím velmi cenné informace o grantech EU na léta 2014-2020. Byla bych ráda, kdyby se knihovny 

staly pro MAS partnery, se kterými by se v plánech rozvoje regionu počítalo.



Kontakt na autorku: sehnalova@mkrtyne.cz

Prezentace a další informace z akce: http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/akce-sekce-

verejnych-knihoven/knihovnicka-dilna-2014
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