
Místní lidová knihovna 
Borkovany 



 
Zřizovatel: Obec Borkovany 

Starosta obce : Mgr. Radek Valenta 
Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková 

  

 V obci žije 772 obyvatel 

 

 Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z údolí dyjsko 
svrateckého úvalu mezi několika kopci, které se zvedají do výše  

     350 m nad mořem 

 V obci jsou příznivé podmínky pro pěstování vinné révy. Symbol 
vinařství a kraslic má obec obsaženu v obecním znaku a praporu, 
který byl obci schválen Parlamentem ČR v roce 2004. 

 Knihovna patří k nejmenším knihovnám regionu, ne však 
vybavením. Nachází se v prvním patře víceúčelové budovy Obecního 
úřadu. 

 



Z historie knihovny 

  Krátký zápis o knihovně byl nalezen  v kronice vedené kronikářem 
p.Ladislavem Plecháčem, řídícím učitelem v borkovanské škole. 
První zápis v kronice je v roce 1928, před tímto datem kronika 
není, a tedy kronikář získal informace pravděpodobně od pamětníků. 
V obci dříve bývala jedna knihovna farní a skromná knihovna ve 
škole pro žáky.  Kronikář se dále zmiňuje, že v roce 1910 byla 
založena knihovna tělocvičné jednoty Sokol, potom ji převzala 
tělocvičná jednota Orel. Knihovna čítala 250 svazků a 
/neuvěřitelných/ 110 čtenářů. Kde byla knihovna umístěna, není 
uvedeno.  

 



Současnost 

 Knihovna má k dispozici 5 812 knihovních jednotek 

 Provoz knihovny je plně automatizován knihovním systémem Clavius 

 Knihovnice má k dispozici i výpůjční modul,modul revize, katalog, 
evidenci periodik, ISHARE 

 

 Celý fond knihovny dokázala knihovnice za pomoci regionálního 
oddělení MK Břeclav  během velice krátké doby vložit do systému 
Clavius, který byl zakoupen v roce 2011, a to s využitím grantového 
programu MK ČR VISK 3 na zahájení automatizace knihovních 
procesů a s přispěním obce. 

 Pro uživatele byla vybudována 2 přístupová místa k internetu 

 Vše o knihovně lze nalézt na webových stránkách knihovny  
www.knihovnaborkovany.webk.cz . 

 

http://www.knihovnaborkovany.webk.cz/
http://www.knihovnaborkovany.webk.cz/


Vstupní prostory 



Přístup k internetu 



Knihovnice 

    Paní Vladimíra Nádeníčková pracuje v knihovně od roku 2009, tedy 
poměrně krátkou dobu. Přesto se jí podařilo knihovnu za tuto krátkou 
dobu zmodernizovat, zkvalitnit  poskytované služby uživatelům. 
Knihovna se stává místem setkávání všech věkových skupin obyvatel 
a plní komunitní roli knihovny v obci. Na webových stránkách 
knihovny www.knihovnaborkovany.webk.cz  lze nalézt jenom chválu 
od návštěvníků knihovny. 

 Je rozvíjena spolupráce se školou a s obecními spolky. 

 Pro své čtenáře připravuje mnoho akcí – besedy, Noc s Andersenem, 
výukové programy pro děti, soutěže, výtvarné práce apod. Zapojuje 
se do celostátních akcí – BMČ, Celé Česko čte dětem ….. 

 Za dobu jejího působení v knihovně se výrazně zlepšily výsledky 
činnosti knihovny a zájem uživatelů o poskytované služby. 

 

http://www.knihovnaborkovany.webk.cz/
http://www.knihovnaborkovany.webk.cz/


Aktivity knihovny 

 Besedy a zajímavé akce pro děti ze  ZŠ a MŠ 

 Literární besedy 

 Výstavy 

 Společné čtení v knihovně pro děti, výtvarné práce, ilustrace 

 Beseda „Nad kronikou obce Borkovany“ s místní kronikářkou 

  Celé Česko čte dětem, Noc s  Andersenem, BMČ apod. 

 Poprvé v knihovně pro předškoláky, seznámení s knihovnou  
 A další  již připravované……..  



Při provozu 



Čtenáři 



Spolupráce se zřizovatelem 

 Má velkou podporu pana starosty a členů zastupitelstva obce, 

     což se projevilo velmi pozitivně při zahájení automatizace, připojení 
knihovny k internetu, vybavení počítači apod.  

    Nebylo to takovou samozřejmostí jak by se zdálo. V minulosti  nebyl 
ze strany tehdejšího zřizovatele  potřebný zájem o modernizaci 
knihovny včetně její internetizace.  

    Proto patří velké poděkování za odvedenou práci nejen knihovnici, 
ale především zastupitelům za jejich kladný přístup k řešení situace 
v knihovně. Děkujeme. 

 



Hodnocení knihovny 

 Knihovna je velkým přínosem pro obyvatele. Stala se centrem 
kulturního dění v obci a oblíbeným místem setkávání všech 
věkových skupin. 

 

 Modernizace knihovny (automatizace knihovny pomocí systému 
Clavius a spuštění plně automatizovaného provozu) zvládla 
knihovnice za necelého půl roku 

 

 Vynikající spolupráce se zastupiteli obce, místními spolky i 
pedagogy 

 

 Knihovnice věnuje velkou péči dětskému čtenáři, který se rád vrací 
do příjemného prostředí 



Konec prezentace 

 

 

             Děkujeme za pozornost 


