
PROPOZICE SOUTĚŽE KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018 

 

Moravská zemská knihovna v Brně ocení nejlepší komunitní knihovny Jihomoravského kraje 

2018. 

 

Záštitu nad oceněním převzal JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje. 

 

 

1. Východiska a cíl soutěže 

Jednou z prioritních oblastí k zajištění budoucího rozvoje knihoven podle Koncepce rozvoje 

knihoven v České republice na léta 2017 až 2020 je budovat knihovny jako „otevřená, vzdělávací, 

kulturní, komunitní a kreativní centra“. 

Proměnu knihoven na centra neformálního vzdělávání podporujících rozvoj, sounáležitost a 

spolupráci komunit v místě deklaruje také nová Globální vize IFLA, na které se podíleli knihovníci 

z České republiky. 

 

Cílem soutěže je ve shodě s aktuálními trendy iniciovat, motivovat a podpořit zejména menší 

knihovny k proměně v komunitní centra napomáhající propojování lidí v místě, jejich vzájemné 

poznávání a budování kvalitativně nových vztahů založených na solidaritě, úctě a vzájemném 

respektu.  

Naplnění komunitní funkce, tj. podpora knihoven jako míst setkávání a aktivizace členů komunit, 

představuje pro veřejné knihovny všech velikostí výzvu a příležitost podporovat a rozvíjet dobré 

soužití a rozvoj dané lokality a regionu. 

 

 

2. Vyhlašovatel a pořadatel soutěže 

Moravská zemská knihovna v Brně 

 

 

3. Účastníci soutěže 

Veřejné knihovny Jihomoravského kraje zapsané v evidenci Ministerstva kultury ČR. 

Soutěž není určena pro pověřené knihovny. 

 

 

4. Předmět soutěže a soutěžní kategorie 

Knihovna, která obdrží v každé soutěžní kategorii nejvyšší počet bodů, získá ocenění 

KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018.  

Komise na základě osobní návštěvy těchto vybraných knihoven vyhlásí TOP KOMUNITNÍ 

KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018. 

 

 

Soutěžní kategorie podle velikosti obsluhované populace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie Obsluhovaná populace 

 od do 

1. 1 500 

2. 501 1 000 

3. 1 001 3 000 

4. 3 001 5 000 

5. 5 001 10 000 

6. 10 001 a více 



5. Termíny 

Do 1. 10. 2018 mohou zřizovatelé a provozovatelé knihoven nominovat svoje veřejné knihovny na 

krajské ocenění KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018.  

Do 23. 10. vybere komise podle nejvíce dosaženého počtu bodů v každé soutěžní kategorii 

KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018  
a na základě návštěvy těchto vybraných knihoven zvolí 

TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018. 

 

20. 11. 2018 vyhlášení výsledků soutěže na Slavnostním setkání knihoven Jihomoravského 

kraje v Moravské zemské knihovně v Brně. 

Oceněné knihovny obdrží diplom a sponzorské dary. 

 

 

6. Způsob nominace 

Vyplněný a podepsaný formulář (Nominace na ocenění) zaslat (poštou / jako sken e-mailem) 

nejpozději do 1. 10. 2018 na adresu Moravská zemská knihovna v Brně, Mgr. Monika 

Kratochvílová, Kounicova 65a, 601 87 Brno, případně na e-mail: Monika.Kratochvilova@mzk.cz.  
 

 

7. Odborná komise 
Odbornou komisi složenou ze zástupců MZK, Krajského úřadu Jihomoravského kraje a knihoven 

pověřených výkonem regionálních funkcí JmK tvoří členové komise a předseda, který dohlíží na 

průběh soutěže. 

Členové komise provedou bodové hodnocení všech nominovaných knihoven, každý člen zvlášť, 

podle stanovených hodnotících kritérií. Předsedovi komise předají vítěze, knihovnu s nejvyšším 

dosaženým počtem bodů v každé soutěžní kategorii. Tyto knihovny získají ve své kategorii ocenění 

KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018. 

Komise na základě osobní návštěvy těchto knihoven a s ohledem na jejich dosažené bodové 

hodnocení zvolí TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018. 

V případě přidělení stejného počtu bodů knihovnám v jedné soutěžní kategorii nebo v případě 

nerozhodného závěrečného výsledku má rozhodovací pravomoc předseda soutěže. 

 

 

8. Způsob hodnocení a hodnotící kritéria 

Hodnotící kritéria a jejich bodové hodnocení  

(Bodové hodnocení provede hodnotící komise na škále  

1 - nejmenší hodnocení až 5 - nejvyšší hodnocení, výše bodového hodnocení odpovídá míře aktivit 

knihovny). 

U prvních dvou aktivit, hodnotící kritéria 1. a 2. se uvede stav k 31. 12. 2017. 

Pro hodnocení kritéria 10. Vzhled a vybavení knihovny je třeba zaslat jednu fotografii interiéru.  

Zasláním soutěžní fotografie účastník prohlašuje, že: 

- fotografii pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám její užití v 

neomezeném rozsahu, 

- osoby zachycené na snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a s jejím použitím. 

 

 

 Hodnotící kritéria ANO/

NE 

0 1 2 3 4 5 

1. Počet kulturních akcí a počet návštěvníků kulturních akcí Počet akcí/počet návštěvníků: 

2. Počet vzdělávacích akcí a počet návštěvníků vzdělávacích akcí Počet akcí/počet návštěvníků: 

3. Informace o aktivitách na webové stránce knihovny        



4. Zaměření aktivit na širokou veřejnost, nejen na čtenáře 

knihovny 

       

5. Aktivity pro různé skupiny (děti, maminky, seniory apod.)        

6. Mezigenerační aktivity        

7. Spolupráce s organizacemi v místě (MŠ, ZŠ, zájmové spolky 

apod.) 

       

8. Dílničky, workshopy        

9. Zapojení knihovny do života a plánu rozvoje obce        

10. Vzhled a vybavení knihovny  (Poslat 1-3 fotografie interiéru.) 

 

 

Příklady komunitních aktivit podle cílových skupin: 

- aktivity pro děti a mládež 

- aktivity pro rodiny 

- aktivity pro seniory 

- aktivity pro nezaměstnané 

- aktivity pro menšinové skupiny 

- aktivity pro zdravotně handicapované 

- aktivity pro sociálně nepřizpůsobivé 

 

Komunitní knihovna je  

„Veřejná knihovna aktivně pomáhající rozvoji komunity v místě svého sídla…Knihovna se 

nezaměřuje pouze na zaregistrované čtenáře, nýbrž na všechny skupiny lidí patřící do místní 

komunity. Plánovitě a systematicky vytváří podmínky pro ty služby, kterými může reagovat na 

potřeby komunity za účelem jejího rozvoje. Rozvíjí také programy pomáhající v integraci 

znevýhodněných skupin do místní komunity. Intenzívně spolupracuje s místními organizacemi a 

institucemi a svými aktivitami podporuje propojování veřejného a soukromého sektoru, rozvoj 

partnerství mezi organizacemi a představiteli veřejné správy, neziskovými organizacemi, 

podnikateli a občany. 

(z definice Terminologické databáze knihovnictví a informační vědy) 

 

 

Zpracování osobních údajů 

Soutěžící uděluje přihlášením do soutěže Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018 souhlas 

se zpracováním osobních údajů v rozsahu: 

- jméno a příjmení 

- kontaktní osobní údaje (poštovní adresa, e-mailová adresa, příp. číslo telefonu) organizátorovi 

soutěže, Moravské zemské knihovně v Brně, IČ 00094943, se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno 

za účelem administrace soutěže, její dokumentace, propagace a udělení ocenění. 

Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 

2016 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budou správcem, Moravskou 

zemskou knihovnou v Brně, uchovávány po dobu deseti let od skončení soutěže. 

Účastníci mají za podmínek stanovených GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům, právo 

na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování, i právo na přenositelnost 

údajů. Účastníci mají rovněž kdykoli právo odvolat svůj souhlas ke zpracování osobních údajů.  

Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. 


