JAK MÍT DOBROU KNIHOVNU
Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí
Jihomoravského kraje 2017

OCENĚNÍ KNIHOVNA ROKU

„Kvalita života v komunitě je často podmíněna schopností pracovat se
změnami životních podmínek. Právě knihovny jsou pro hledání cest
a řešení ideálním prostředím pro jednotlivce i pro skupiny. Zachovaly si
vysoký stupeň společenské důvěry jako bezpečné, nediskriminační
prostředí, kde je možné nalézt informace, znalosti, orientaci a zažít
setkávání, sdílení i relaxaci.“
Dne 23. 11. 2016 vláda projednala a vzala na vědomí Koncepci rozvoje knihoven v České republice na
léta 2017 až 2020

Vize pro rok 2020

Společně tvoříme knihovny jako nabídku služeb a informačních zdrojů a
otevřeného prostoru pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj.

JAK NA DOBROU KNIHOVNU…
 Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných
knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami
zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České
republiky, tzv. Standard pro dobrou knihovnu, 2014
 Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních
funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR, tzv. Služby knihoven
knihovnám, 2014
 Metodický pokyn Ministerstva kultury pro vymezení standardu
doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované
a/nebo provozované obcemi na území České republiky, tzv. Standard pro
dobrý knihovní fond, 2017
 Technická normalizační informace pro výstavbu a rekonstrukce
knihoven. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví, 2014.

ATRIBUTY DOBRÉ KNIHOVNY ANEB
JAKÁ MÁ BÝT DOBRÁ KNIHOVNA?
Dostupná všem

Barevná
S variabilitou prostoru
S pohodlným a různě tvarovaným sedacím nábytkem
Moderní dětské a čtenářské koutky
DOBRÝ A AKTUÁLNÍ FOND

BÝT MÍSTEM, KAM RÁDI CHODÍME A KAM SE RÁDI
VRACÍME (Chvíli se zdržím)…

JAKÉ MÁME V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
KNIHOVNY?
 Celkem 711 knihoven (včetně poboček), z toho více jak 76 % představují
obecní knihovny

 Takřka pětina obcí (19,8 %) nenašla v rozpočtu na rok 2017 žádné finanční
prostředky na nákup knihovního fondu pro svoje knihovny
 Více jak 50 % obecních knihoven neuspořádalo za rok 2016 žádnou
kulturní akci
 Až 244 obcí do 3 000 obyvatel již využilo dotační titul Obecní knihovny a
246 knihoven vyjádřilo zájem o jeho využití v roce 2018

 Největší zájem by byl o vybavení knihoven mobiliářem (sedací nábytek,
stoly, dětský koutek)

DEJME KNIHOVNÁM ŠANCI….
Patří mezi nejnavštěvovanější kulturní zařízení v České republice (v roce 2016 –
53,115.497 návštěvníků, návštěvníci památek: 14,139.512, divadel: 6,437 tisíc)
V průběhu života navštíví veřejnou knihovnu takřka každý z nás
Nabízejí nové příležitosti poznání, souvislosti, nové pohledy. Podporují každého,
aby si vytvořil vlastní názor. Přispívají k soudržnosti a rozvoji komunit.
Uchovávají paměť minulosti pro dnešek, stejně jako paměť dneška pro
budoucnost

NOVELA KNIHOVNÍHO ZÁKONA – PŘÍLEŽITOST
DEKLAROVAT POSLÁNÍ A ROLI KNIHOVEN
§ 1a
Poslání knihoven

Posláním knihoven je být garantem demokratického přístupu
k informacím, znalostem a kulturním hodnotám, a tím
přispívat k celoživotnímu vzdělávání, osobnímu rozvoji a
kvalitě života lidí a k jejich informované aktivní účasti na
životě společnosti.

