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Ohlédnutí po letech aneb Čím žila Sekce veřejných knihoven SKIP 
na přelomu tisíciletí – 2. část 

Milena Kodýmová 

Velkou pozornost jsme v sekci věnovali venkovským knihovnám a chtěli jsme zlepšit podmínky pro jejich práci. To 

předpokládalo navázat spolupráci se samosprávou, která je jejich výlučným zřizovatelem, a přesvědčit ji o 

výhodách dobře fungující knihovny v obci. Příležitost se naskytla, když jsem náhodou objevila existenci Spolku 

pro obnovu venkova (SPOV). Tento spolek je jedním z vyhlašovatelů zajímavé soutěže Vesnice roku. Při 

nahlédnutí do podmínek soutěže jsme zjistili, že s knihovnami se tam příliš nepočítá. Nabídli jsme tedy předsedovi 

SPOV Eduardu Kavalovi spolupráci a pomoc. Díky jeho vstřícnosti se podařilo do podmínek soutěže začlenit i 

hodnocení venkovských knihoven a nakonec i jmenovat zástupce knihovníků do hodnotitelských komisí. Od roku 

2000 máme tedy zastoupení ve všech krajských komisích a v celostátní komisi mám tu čest dodnes zastupovat 

SKIP já. Přítomnost knihovníků v hodnotitelských komisích je již samozřejmostí a jejich postavení ve srovnání 

s ostatními členy naprosto rovnocenné a respektované. Knihovny jsou ve stále větší míře chápány jak hodnotiteli 

soutěže, tak samosprávou jako potřebná součást života obcí a také jejich reálný stav v konkrétních místech se 

postupně mění k lepšímu. Všichni komisaři za ta léta odvedli kus poctivé práce. Díky ní vedení mnohých obcí 

může dnes „sbírat body“ i za prezentaci svých knihoven.

SKIP je od roku 2000 kolektivním členem SPOV (dodnes se pravidelně knihovníci zúčastňují jednání celostátního 

SPOV, v současnosti je to předseda SKIP Roman Giebisch).  Díky tomu se také podařilo řadu kolegů začlenit do 

hodnoticích komisí grantových programů ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy 

venkova. Výběrové výbory Programu obnovy venkova v krajích akceptovaly návrh sekce, takže někteří její členové 

pracují jako právoplatní členové těchto orgánů. Mají tak možnost spolurozhodovat o výběru projektů samosprávy, 

které budou realizovány za přispění veřejných prostředků. Mezi nimi jsou i projekty modernizace vesnických

knihoven. 

Zapojení SKIP do soutěže Vesnice roku inspirovalo člena sekce a ředitele Městské knihovny Děčín Ladislava 

Zoubka k návrhu obnovit i ryze profesní soutěž právě pro knihovny ze soutěžících obcí. Tak z lůna soutěže 

Vesnice roku vzešla a od roku2000funguje i soutěž Knihovna roku. Kandidáty na celkového vítěze nominují 

krajští komisaři soutěže Vesnice roku, v celostátním kole je hodnotí již jen profesní komise. Vítězové jsou 

vyhlašováni na slavnostním shromáždění v Zrcadlové síni Klementina v Praze na podzim v Týdnu knihoven. První 

tři roky uděloval cenu SKIP, od roku 2003 se Knihovna roku stala státní cenou, kterou uděluje ministerstvo kultury, 

takže tím získala větší vážnost a také nezanedbatelnou finanční odměnu. Potěšitelné je, že hned v prvním roce

existence této ceny byla udělena také za aktivity cílené především na venkovské knihovny. Personifikována sice 

byla do mojí osoby, ale je to ocenění práce všech tehdejších aktivních členů sekce.

Při cestě celostátní hodnoticí komise v roce 2004 vznikl po prohlídce knihovny v Sedlnicích na Novojičínsku nápad 

pořádat každoročně setkání venkovských knihoven úspěšných v soutěži Knihovna roku. Nápad byl realizován již 

v následujícím roce a od té doby se díky obětavosti kolegyně Daniely Wimmerové koná každoročně vždy

v knihovně, která zvítězila dva roky nazpátek. Akce Co venkovské knihovny umějí a mohou (letos proběhne již 

10. ročník) je velmi oblíbená, knihovníky z dálky i blízkého okolí hojně (až přehojně) navštěvovaná a starosty 

pořádajících obcí považovaná za prestižní. Co víc si můžeme přát?

Nelze pominout ani snahu o vzdělávání venkovských knihovníků a zprostředkování nových poznatků a informací. 

Proto v roce 2001 vznikl z iniciativy jihočeské regionální organizace SKIP ve spolupráci se sekcí veřejných

knihoven pilotní projekt Knihovna – informační centrum obce. Měl za úkol poskytnout rekvalifikaci dobrovolným 

knihovníkům i lidem mimo obor, kteří byli hendikepováni buď zdravotně, nebo sociálně. Dva běhy tohoto projektu 



byly velmi úspěšné a jejich absolventi ve velké většině dodnes ve venkovských knihovnách pracují.

Naše úsilí o povznesení úrovně venkovských knihoven bylo dlouhodobé a dařilo se nám jej úspěšně medializovat. 

V tisku vyšla řada rozhovorů s mojí osobou i kolegyní Wimmerovou, ve kterých jsme hovořily o vizích sekce i o 

dosažených úspěších. Např. lednové číslo Zpravodaje Spolku pro obnovu venkova přineslo moje povídání o 

současném stavu a perspektivě knihoven na vesnici, nazvané „Venkovské knihovny a internet na venkově si

nekonkurují“. Vizi nutné přeměny venkovských knihoven v informační a komunitní centra jsme s kolegyní 

Wimmerovou prezentovaly v roce 2003 i na celostátní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě

v Hradci Králové ve vystoupení nazvaném „Fungující knihovna v obci – přepych, nebo výhoda?“ a v příspěvku 

„Veřejné knihovny v malých obcích – zánik, nebo renesance?“ ve sborníku materiálů z této konference. Také

schůzi Spolku pro obnovu venkova věnovanou duchovní obnově venkova jsem využila k připomenutí problematiky 

venkovských knihoven. Ve svém vystoupení jsem mimo jiné ocenila měnící se přístup samosprávy k těmto 

zařízením. S kolegyní obě dodnes aktivně spolupracujeme především s jihočeskou regionální organizací SPOV.

Postupem doby však nabýval na potřebnosti poněkud širší záběr sekce. Protože se můj zájem vyprofiloval právě 

na malé knihovny, vyzvala jsem své kolegy, kteří měli k aktuálním problémům větších knihoven blíže, aby převzali 

vedení sekce a realizovali svoje představy. Trvalo dlouho, než se podařilo změnu na postu předsedkyně provést a 

činnost sekce tím v závěru mého působení i trochu trpěla. Nakonec se výměna dva roky před mým odchodem do 

důchodu podařila a funkci předsedkyně převzala Zdeňka Daňková, ředitelka Městské knihovny v Šumperku.

Tolik moje vzpomínání na působení v Sekci veřejných knihoven SKIP a na část mé profesionální kariéry. Již osm 

let jsem zase „jen“ venkovskou knihovnicí a velmi zaměstnanou seniorkou. Členkou SKIPu ale zůstávám (od roku 

2009, kdy vznikla „podsekce pro venkovské knihovny“, jsem aktivní členkou jejího pracovního týmu) a po celou

dobu se ve svojí knihovně snažím realizovat ty představy, o kterých jsem před časem přesvědčovala knihovnickou 

veřejnost, samosprávu i zákonodárce. Ale hlavně pečuji o své uživatele a spoluobčany. Snad si nemají na co 

stěžovat. A já se opravdu nenudím. 

Kontakt na autorku: m.kodymova@centrum.cz

Informace o sekci (na webu SKIP): http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-

knihoven

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


