
 
 

 

PROPOZICE SOUTĚŽE  

KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022 
 

Moravská zemská knihovna v Brně ocení pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. 

Jana Grolicha nejlepší komunitní knihovny Jihomoravského kraje udělením ocenění 

KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022 a TOP KOMUNITNÍ 

KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022 

 

 

Čl. 1.  

Východiska a cíl soutěže 

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

rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 až 2027 je budovat knihovny jako „vzdělávací, 

kulturní a komunitní centra, místa bezpečného, neformálního a demokratického prostoru k setkávání 

lidí, místních občanských skupin i organizací podporujících dialog o aktuálních místních potřebách, 

prioritách a zájmech.“ 

 

Vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity knihoven se staly novou kategorií standardu knihovnických 

služeb uvedenou v Metodickém pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných 

knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými 

obcemi a kraji na území České republiky (novela 2019). V návaznosti na rozšíření kategorií standardu 

o tyto aktivity došlo k rozšíření služeb, jimiž jsou naplňovány regionální funkce, o Podporu 

vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit jako součásti Metodického pokynu Ministerstva 

kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky 

(novela 2019). Strategickým cílem nové regionální služby je „Podpora transformace knihoven na 

informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí.“ 

 

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

veřejných knihoven v komunitní centra napomáhající propojování lidí v místě, jejich 

vzájemnému poznávání a budování kvalitativně nových vztahů podporujících rozvoj občanské 

společnosti. 

 

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. 

 

 

Čl. 2.  

Vyhlašovatel a pořadatel soutěže 

Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je Moravská zemská knihovna v Brně, která při organizaci 

soutěže úzce spolupracuje v rámci výkonu regionálních funkcí s pověřenými knihovnami 

Jihomoravského kraje. 

 



Čl. 3.  

Účastníci soutěže 

Soutěžit mohou veřejné knihovny Jihomoravského kraje včetně svých poboček, které jsou příjemci 

regionálních služeb, tj. mají uzavřenou smlouvu s pověřenou knihovnou o poskytování regionálních 

služeb, a jsou zapsané v evidenci Ministerstva kultury ČR. 

Za jednu knihovnu je možné poslat pouze jednu nominaci, tzn., že v případě nominace pobočky se 

do soutěže již nemůže přihlásit její ústřední knihovna. 

 

Čl. 4.  

Předmět soutěže a soutěžní kategorie 

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

KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022.  

Komise na základě osobní návštěvy těchto vybraných knihoven vyhlásí  

TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022. 

 

Soutěžní kategorie podle velikosti obsluhované populace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5.  

Způsob nominace 

Knihovny mohou do soutěže nominovat jejich zřizovatelé, provozovatelé knihoven a vedoucí 

regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje. 

 

Vyplněný a podepsaný formulář (Nominace na ocenění) je třeba zaslat (doporučeně poštou, současně 

jako sken e-mailem) nejpozději do 30. 8. 2022 na adresu Moravská zemská knihovna v Brně, Mgr. 

Monika Kratochvílová, Kounicova 65a, 601 87 Brno a současně na e-mail: 

Monika.Kratochvilova@mzk.cz.  

 

Čl. 6.  

Termíny 

Od 15. 7. do 30. 8. 2022 mohou zřizovatelé a provozovatelé veřejných knihoven a vedoucí 

regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje nominovat veřejné knihovny na 

krajské ocenění KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022.  

 

Do 1. 10. 2022 vybere komise podle nejvíce dosaženého počtu bodů v každé soutěžní kategorii 

KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022  
a na základě návštěvy těchto vybraných knihoven zvolí 

TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022. 

 

V průběhu listopadu proběhne vyhlášení výsledků na Slavnostním setkání knihoven 

Jihomoravského kraje.  

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 a více 



Oceněné knihovny obdrží diplom a sponzorské dary. Vítězné knihovny budou medializovány 

prostřednictvím časopisu Duha, webových stránek MZK a sociálních sítí. 

 

 

Čl. 7.  

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria 

Hodnocení zaslaných nominací provádí pětičlenná odborná komise, kterou tvoří: 

- zástupce Moravské zemské knihovny v Brně, krajský metodik  

- zástupce Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

- zástupce Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při MZK 

- dva zástupci z pověřených knihoven 

Členové komise zvolí ze svého středu předsedu komise. 

 

 

Soutěž je dvoukolová. 

1. kolo soutěže 

Každý člen komise provede u každé nominované knihovny bodové hodnocení podle stanovených 

hodnotících kritérií. Knihovna s nejvyšším dosaženým počtem bodů v každé soutěžní kategorii získá 

ocenění KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022. 

 

2. kolo soutěže 

Komise na základě osobní návštěvy nejlepších komunitních knihoven v jednotlivých velikostních 

kategoriích, při které provede srovnání a vyhodnocení jejich činnosti, zvolí TOP KOMUNITNÍ 

KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022. 

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

nerozhodného závěrečného výsledku má rozhodovací pravomoc předseda soutěže. 

 

 

(Bodové hodnocení provede hodnotící komise na škále 

0 - 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. 2021. 

Pro hodnocení kritéria 10. Vzhled a vybavení knihovny je třeba zaslat samostatně 2 až 4 fotografie 

interiéru v minimálním rozlišení 300 dpi (postačuje jejich zaslání e-mailem).  

 

Zasláním soutěžních fotografií nominující prohlašuje, že: 

- má neomezená práva poskytovat dalším osobám její užití v neomezeném rozsahu, 

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

 

 

Členové komise jsou vázáni mlčenlivostí do termínu oficiálního vyhlášení výsledků. 

 

Vítězná TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje se může další soutěže zúčastnit  

až po 5 letech.  

Vítězná Komunitní knihovna Jihomoravského kraje se může soutěže zúčastnit  

až po 3 letech. 

 

 

Komise si vyhrazuje právo neudělit v dané soutěžní kategorii ocenění.  

 

 



 

 

 

Hodnotící kritéria ANO/NE 0 1 2 3 4 5 

1. Počet kulturních a vzdělávacích akcí a počet 

návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí 

(k 31.12.2021) 

Počet akcí/počet návštěvníků: 

2. Aktuální informace o aktivitách na webové stránce 

knihovny, případně na FB 

       

3. Zapojení knihovny do života a plánu rozvoje obce        

4. Zaměření aktivit na širokou veřejnost, nejen na čtenáře 

knihovny 

       

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

apod.) 

       

6. Mezigenerační aktivity        

7. Konkrétní příklady spolupráce s organizacemi v místě 

(MŠ, ZŠ, konkrétní zájmové spolky apod.) 

       

8. Dílničky, workshopy        

9.  Vzhled a vybavení knihovny        

10.  Aktuální a přehledný knihovní fond        

 

 

 

Čl. 8.  

Ostatní ustanovení 

 

Pravidla pro ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2022 byla projednána na poradě 

ředitelů a vedoucích regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje dne 16. 6. 

2022 a následně schválena vedoucími regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského 

kraje. 

 

 

 

 

 

V Brně 4.7.2022 


