VIII. Celostátní setkání knihovníků na téma: Co venkovské
knihovny umějí a mohou
14. září 2012
Setkání pořádá:
KNIHOVNA ROKU 2010: Obecní knihovna v Petrůvkách
Kraj: Vysočina
Knihovnice: Ing. Jana Krejčí
Knihovna ve velmi malé obci na Vysočině je umístěna v centru, v přívětivém a útulném
prostředí. Její uživatelé mají k dispozici aktuální a živý fond knih a periodik, počítače
s přístupem k internetu, množství hraček pro děti. Knihovna sama je hybatelem kultury
i společenského života v obci a především jejím přirozeným komunitním centrem. 70%
obyvatel je registrovanými uživateli knihovny, v níž nalézají nejen kvalitní prezenční
i absenční služby ke své spokojenosti, ale také inspirativní prostředí pro rozvoj vlastních
aktivit. Knihovna pořádá řadu zajímavých akcí pro děti i dospělé, při nichž se schází většinou
celá obec včetně chalupářů i přespolních. Charakteristickým znakem knihovny je také
výborná spolupráce se spolky v obci.
Statistické ukazatele za rok 2009:
Počet obyvatel: 81
Knihovní fond: 1223 sv.
Výpůjčky: 266 sv.
Čtenáři: 57
Návštěvníci: 768
Cenu KNIHOVNA ROKU 2010 uděluje Ministerstvo kultury za ohodnocení dlouhodobých
zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných
knihovnických a informačních služeb.
P r o g r a m:
09.00 Vystoupení dětí ze ZŠ Výčapy
09.30 Odborný program: Židovská kultura – nedílná součást naší historie
 Židovské památky a literatura – PhDr. Rudolf Fišer
 město Třebíč – židovské dny a židovské museum,
11.00 Prezentace skládky Petrůvky – p. Gregor
 skládka se rozkládá na 7 ha, vesnice díky ní má zaměstnané občany a dostatek
finančních prostředků na zvelebení obce
 více na http://www.esko-t.cz/

11.30 Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011-2014 – PhDr. Vít
Richter, Národní knihovna ČR
V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby
využívá 40 % dospělé populace a většina dětí a mládeže. Ročně svým uživatelům poskytnou
více než 72 mil. výpůjček knih a dalších dokumentů. Evidují ročně více než 22 mil.
návštěvníků. Nejméně stejný počet návštěvníků využívá i elektronické služby knihoven
v podobě různých databází a digitálních knihoven. Knihovny jsou tradičně vnímány jako
instituce, které garantují rovný přístup ke kulturnímu bohatství a informacím zaznamenaným
na psaných, tištěných, audiovizuálních a dnes i digitálních nosičích. Zejména v malých
obcích zajišťují veřejnosti přístup na informační dálnice prostřednictvím internetových
stanic. Pozitivním jevem je, že i přes masové rozšíření internetu a mobilní komunikace zájem
o služby knihoven neklesá. Jednotlivé typy knihoven se od sebe odlišují funkcí i zaměřením
na určité skupiny uživatelů.
Koncepce vymezuje šest základních oblastí:
 Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví
 Přístup k informačním zdrojům a službám knihoven (e-čtečky knih)
 Podpora vzdělávání a čtenářské gramotnosti
 Rovný přístup ke službám knihoven
 Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven
 Rozvoj lidských zdrojů
„Umět číst neznamená rozumět psanému textu!“
Vize do roku 2020 proběhne masová digitalizace (autorský zákon uvolňuje psaný text 70 let
po smrti autora), knihovny budou centrálně propojeny, registrace bude jen v mateřské
knihovně, půjčování titulů bude však možné ve všech knihovnách ČR…
Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným,
kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova
bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně
požadovanou kvalitní službu.“
12.00 Webovky.knihovna – Olga Prokopová, KISK Brno
12.30 Knihovna roku 2011: Místní veřejná knihovna Vavřinec – Veselice (Olga Hájková)
13.00 Spolupráce SKIP a SPOV v JČ – Daniela Wimmerová
14.30 Procházka obcí Petrůvky, navštívení knihovny a skládky
15.30 Návštěva zámku Jaroměřice nad Rokytnou
19.00 Společenský večer, doplněný ukázkami zajímavé činnosti hostitelů a krajovými
specialitami

