
IX. Celostátní setkání knihovníků na téma: CO VENKOVSKÉ 

KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU – Vavřinec - Veselice (19. - 21. 9. 2013) 

Čtvrtek 19. 9. 2013 

 14. 00 Individuální příjezd do Blanska – sraz v Regionálním oddělení MěK, K. J. 

Mašky 2 

 14. 15 Společný přesun do zámku 

 14. 30 Zahájení (Mgr. P. Přikryl, Ing. L. Toufar, Ing. Bc. J. Crha, D. Wimmerová) 

 15. 00 Prohlídka Muzea Blansko a města, včetně dřevěného kostelíka 

z Podkarpatské Rusi s odborným výkladem ředitelky muzea Mgr. Evy 

Nečasové 

 16. 45 Městská knihovna Blansko – prohlídka pod vedením pana ředitele  

 17. 15 Společný odjezd do městyse Sloup (Vesnice roku 2000) 

 17. 30 Zastávka na Nových Dvorech – procházka alejí (Aleje roku 2011, Strom roku 

2012); uvítání na území obce Vavřinec (starosta M. Novotný) a krátká 

informace o aleji (knihovnice O. Hájková) 

 18. 30 Sloup – ubytování v hotelu Stará škola (www.staraskola.cz) nebo v hotelu 

Broušek  (www.hotelbrousek.cz) 
 19. 00 Přesun do obce Vavřinec, večeře formou rautu 

 20. 00 Večerní program – prezentace obce Vavřinec, DVD ze setkání 2012 

v Petrůvkách, neformální výměna zkušeností 

 22. 00 Návrat do hotelů ve Sloupu 

 

Pátek 20. 9. 2013   

    8. 30 Odborný program Práce s regionální literaturou bude probíhat v Kulturním 

domě ve Sloupu (www.sloup.info) 

 9. 00 Vystoupení dětí ze ZŠ Sloup - pěvecký soubor Krápníček 

 9. 30 Práce s dětským čtenářem v knihovnách v působnosti MěK Blansko – 

zaměřené na poznávání regionu, regionálních osobností a literatury v projektu 

Putování nad zemí i pod zemí (H. Jalová), společná setkání čtoucích rodin 

s „bábrlinkou Kníženkou“ 

 10.00 Spolupráce Moravské zemské knihovny s knihovnami regionu (Mgr. M. 

Bartáková) 

 11. 00 Prezentace Aleje roku 2011 a Stromu roku 2012 (Kateřina Židů) 

 11. 30 Představení Knihovny roku 2012 – Ratíškovice Ing. Marie Škorpíková 

(www.ratiskovice.knihovna.cz) 

 12. 00 MAS Moravský kras – společné projekty, Petr Ravenda (www.mas-

moravsky-kras.cz) 

 12. 30 Regionální literatura ve venkovských knihovnách (D. Wimmerová) 

 14. 30 Odjezd do Vavřince – Veselice, návštěva hostitelské knihovny 

  ukázky z její činnosti s aktivním zapojením účastníků, přesun na koloběžkách 

k rozhledně a výstup na ni 

 18. 00 Večeře, společenský večer doplněný ukázkami zajímavé činnosti hostitelů 

a krajovými specialitami 

  

http://www.staraskola.cz/
http://www.hotelbrousek.cz/
http://www.sloup.info/
http://www.ratiskovice.knihovna.cz/
http://www.mas-moravsky-kras.cz/
http://www.mas-moravsky-kras.cz/


Zajímavé poznatky a náměty ze setkání knihovníků: 

Venkovské knihovny jsou v celostátním měřítku zastoupeny 88,5 %. Jsou nedílnou částí 

kultury naší země. Knihovnou roku 2011 se stala maličká knihovna v obci Vavřinec  

Veselice (www.knihovna-veselice.cz) vedená paní Olgou Hájkovou. 

Obec Vavřinec (www.vavrinec.cz) je tvořena čtyřmi místními částmi: Vavřincem, 

Veselicí, Suchdolem a Novými Dvory. Ve třech místních částech se nachází místní knihovny, 

kde je možné zapůjčit knihy, časopisy, brožury, Informační zpravodaj OÚ, ale také např. 

videokazety a DVD nosiče, dokumentující různé události v obci.  V místní části Veselice žije 

272 obyvatel, z nichž více než 20 % jsou čtenáři knihovny. Uživatelé zde mají k dispozici 

aktuální fond asi 2000 knih, 2 počítače s přístupem na Internet a mimořádný relaxační prostor, 

který bohatě využívají. 

 

Moravská zemská knihovna Brno (www.mzk.cz) 

 vydává elektronický časopis Duha, v němž jsou informace o knihách a knihovnách 
Moravy  www.duha.mzk.cz 

  nabídka kurzů pro knihovníky 

 r. 2004 Kodex etiky českých knihovníků 

 r. 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce 

 ALEPH, historický katalog starých tiskovin MZK03  (https://aleph.mzk.cz) 

 

Regionální literatura 
Patří sem: 

 knihy autorů narozených nebo žijících v regionu 

 knihy o regionu 

 knihy vydané v regionu 

 časopisy a články vydané či píšící o regionu 

 DVD, CD, fotoalba z regionu, tzn. knihovna by měla mít koutek těchto nosičů, které 

dokládají život ve vsi, měla by je půjčovat zájemcům a tím propagovat dění v obci 

Pořádat: 

  autorské čtení, křest a besedu o nové knize z regionu 

  krajové vycházky s přiblížením zvyků a obyčejů dané oblasti 

  prezentace krajové gastronomie 

 
Doporučení pro knihovny (RNDr. Lenka Prucková, komise pro výběr Knihovny roku) 

 pravidelně obměňovat knihovní fond, staré knihy vyřadit, raději méně, ale vzhledově 

přitažlivé 

 dbát na označení regálu písmeny a popiskami 

 využívat propagační a výchovné materiály, např. okresní hygienická stanice  

zdravotní kufříky, BESIP, atd. 

http://www.knihovna-veselice.cz/
http://www.vavrinec.cz/
http://www.mzk.cz/
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