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Oddělení regionální správy



83 knihoven

9 366 čtenářů

255 774 výpůjček 165 957 návštěvníků



Úvodní slovo

Česká republika se prý pyšní
nejhustší sítí veřejných knihoven na 
světě. Buďme za toto prvenství vděčni. 
Knihovny jsou totiž nejen velmi 
důležitými posly vzdělanosti 
a informovanosti, ale také místy 
komunitního života. 
I v těch nejmenších vesničkách je 
knihovna bodem setkávání, vzájemného 
dialogu, udržování tradic, studia, 
vyhledávání informací. Ačkoli knihovnice 
a knihovníci čelí novým výzvám 
v podobě změn struktury a zájmů 
čtenářské základny, staví se k nim 
neuvěřitelně kreativně a stále hledají 
nové cesty, jak u veřejnosti prohloubit 
lásku ke knihám a podporovat 
čtenářskou gramotnost. Snaží se 
systematicky docílit toho, aby i v rychlé 
době plné elektroniky krůčky malých 
i kroky velkých pravidelně směřovaly na 
ta krásná místa mezi regály plné knížek.
A za to jim patří velký dík. 

Mgr. Ing. Martina Vondráková
Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 



3 pilíře rozvoje knihoven
Komunita, vzdělání a kultura, to jsou tři pilíře, 
o které se opírá nový vládou schválený
strategický dokument sestavený
Národní knihovnou v roce 2021.

Potkáme se v knihovně
Každá knihovna má 
příležitost stát se centrem 
společenského života v obci. 
Pokud vytvoříme příjemné 
prostředí a nabídneme 
přátelský přístup, čtenáři 
budou knihovnu rádi 
vyhledávat jako místo ke 
společnému setkávání, 
vzdělávání se i zábavě, ať
už v zájmových skupinách, 
nebo při rodinných či 
sousedských akcích.  

Naučíme se v knihovně
Spolupráce s pedagogy a místními 
institucemi může posílit edukační
roli knihoven nejen v oblasti literatury. 
V rámci programu je možné nabízet 
i další neformální vzdělávací aktivity pro 
děti i dospělé, rozvíjet kritické myšlení, 
doplňovat celoživotní vzdělávání, 
motivovat i inspirovat.  



Vytvoříme v knihovně
Knihovny jsou strážci kulturního 

bohatství, podporují lokální kulturu, 
upevňují vztah k místu a vytvářejí 

podmínky k autorské tvorbě a rozvoji 
talentů. Vznikají v nich nejen 

čtenářské kluby, ale také nahrávací 
nebo grafická studia, či jiné tvůrčí 
dílny. Beseduje se tu, jak se spiso
vateli, tak i s režiséry, výtvarníky 

a dalšími autory.

Knihovna zdaleka není jen sklad
na knihy, nově se stává multifunkčním 

prostorem, kde můžeme trávit svůj volný 
čas kreativně a smysluplně. Můžeme se 

tu vzdělávat, bavit i odpočívat.

Více informací o Koncepci rozvoje 
knihoven na léta 20212027 najdete 

na www.koncepce.knihovna.cz.



Co přinášejí knihovny obci 
Dnes už málokdo knihovny vnímá jen jako půjčovny knih 
a časopisů. Jsou to také instituce, které poskytují prostor 
k setkávání pro každého bez rozdílu. Pomáhají budovat 
a rozvíjet vztahy mezi skupinami obyvatel. Nabízejí aktivity 
pro děti i dospělé a zohledňují mladé, staré, 
hendikepované, sociálně vyloučené, vyjímečně nadané.

Knihovny nabízejí

• společenský, kulturní a komunitní život

• literární soutěže

• veřejné debaty

• rovný přístup k informacím

• příležitost pro dobrovolnictví

• včasnou péči, MAP

• příměstské tábory

• zdroj ověřených informací

• udržování paměti místa

• spolupráci se školou a dalšími institucemi

• sladění nabídky s vzdělávacími plány škol

• celoživotní vzdělávání



Knihovny rozvíjejí

• aktivity, o které má komunita zájem

• kreativitu

• navazování vztahů

• neformální vzdělávání

Do knihovny rádi chodí i nečtenáři

• návštěvníci akcí

• lidé, kteří mají chuť se setkávat

• studenti – výuka jazyků, studium, ap.



Kde se můžete inspirovat

Místní knihovna v Hrobcích
Mgr. Věra Jaborová vede knihovnu více než 40 let. Mimo to byla 
léta učitelkou dětí se speciálními potřebami. Díky její praxi 
i v knihovně děti „ohýbají jazýčky“, pravidelně čtou, hrají 
společenské hry, skládají puzzle a vyrábějí výrobky. Výkresy dětí 
jsou vidět po celé 
obci na plotech 
nebo je křídami 
kreslí na chodník 
před knihovnou.

Knihovna iniciovala 
vznik dvou krásných 
knihočekáren.
Nově zde využívají 
elektronické Albi 
tužky spolu 
s Kouzelným 
čtením, kde si děti 

Výbornou spolupráci s obcemi a osobní 
nasazení knihovnic najdeme v celém 
našem regionu. Pro většinu z vás jsou 
podobné aktivity samozřejmostí 
a příkladů dobré praxe bychom našli 
mnoho. Náš bulletin je však
omezený rozsahem. 
Všem knihovnicím a knihovníkům
patří velký dík za péči, kterou knihovně ve 
vlastním čase věnujete. Za to, že cvičíte se 
seniory, pořádáte výlety, s dětmi píšete domácí 
úkoly, děti se specifickými potřebami chápete 
a rozumíte jim, rozvíjíte kreativitu a lásku k četbě.

Děkujeme vám všem.



Místní knihovna 
v Mšeném-lázních
Jaroslava Hujová nastoupila 
do funkce před pěti lety.
Za krátkou dobu pozvedla 
popularitu knihovny na přední 
místo v rámci celého okresu. 
Knihovna byla nominována na 
Knihovnu roku a její aktivity 
slibují účast i v soutěži 
Knihovník Ústeckého kraje.
V knihovně se scházejí děti 

k hraní stolních her, pořádají se tu cestovatelské a čtenářské 
besedy a pravidelně knihovnu navštěvují všechna školská
zařízení v obci.
Paní knihovnice také zavedla velmi inspirativní systém orientace 
v knižním fondu, kdy jednotlivé tituly označuje piktogramy 
a procenty oblíbenosti. 
V knihovně se využívá celé spektrum dokumentů z výměnných 
souborů – cizojazyčná literatura, stolní hry, Albi tužky, mluvené 
slovo a zvukové knihy. 

zábavnou formou doplňují znalosti z přírody a své vlasti.
Paní Jaborová je vede k vnímání tradic i lidových zvyků.
Škála aktivit, které pro čtenáře připravuje je velmi pestrá, stejně jako 
podpora obce knihovně. 



Knihovna v Siřejovicích
Ing. Lenka Feiklová pracuje 
s nejmladšími dětskými čtenáři. 
Tradičně se tu scházejí 
v pátečním klubu, kde se 
věnují ručním pracím, čtou si, 
vyprávějí příběhy a hrají hry. 
Mimo další navazující aktivity, 
včetně venkovních, knihovnice 
zavedla půjčování tzv. hracích 
kufříků. Ty jsou uspořádány 
tak, aby každý kufřík 
obsahoval knihy na jedno 
téma, s tím spojené hračky a 
omalovánky. Malé děti si kufřík 
pyšně z knihovny odnášejí. I to 
může být způsob, jak do 
knihovny nalákat nejmladší čtenáře. 

Místní knihovna v Křesíně
Eva Vokůrková ve spolupráci s obecním úřadem zažádala 
o podporu z programu VISK 3 na automatizaci knihovního procesu. 
Knihovna díky tomu dnes využívá AKS Koha, to zefektivnilo celý 
výpůjční proces a výstupy z něj. 
Paní Vokůrková má více času na své návštěvníky, kterým pomáhá 
při výběru knih a tipů na knižní novinky. Čtenáři si zde půjčují více 

než jinde cizojazyčnou 
literaturu. Obecní úřad 
v Křesíně je knihovně 
nakloněn a přislíbil zútulnění 
celého prostoru. I když je 
knihvonička malinká, dokáže 
velké divy a mezi čtenáři se 
těší velké oblibě.



Místní knihovna v Čížkovicích
Věra Doušová se připravuje na půjčování knížek v nově 
zrekonstruovaném prostoru na obecním úřadě, tedy v samotném 
středu obce. Knihovna léta využívala jednu větší místnost, která 
postupem let přestala vyhovovat knihovnickým standardům 
a využití pro komunitní roli. 
V roce 2021 proto začala velká rekonstrukce celé místnosti 
a prostor byl vybaven novým knihovnickým nábytkem. Obecní 
úřad v Čížkovicích si jako jeden z prvních uvědomil důležitost 
řešení prostorového zázemí knihovny a jejího vybavení, 
především interiéru půjčovny a volného výběru a vybavení pro 
práci s dětmi. 



Kde všude jste nás mohli 
vidět a slyšet 
aneb Jak se knihovníci činí

Podzimní výjezdní 
seminář

Úlohou pověřené knihovny, která plní regionální funkce, je také 
zajišťování odborných vzdělávacích akcí a seminářů pro 
obsluhované knihovny. V minulém roce pro vás oddělení regionální 
správy zajistilo tyto aktivity: 

Na podzim jsme 
uspořádali tradiční 
setkání knihovníků 
v rámci výjezdního 
semináře. Navštívili 
jsme Městskou 
knihovnu v Jablonném 
v Podještědí, místní 
knihovnu v obcích 
Okrouhlá a Kravaře. 
Ve všech knihovnách jsme se inspirovali nápady a zkušenostmi. 
Také jsme navštívili Státní zámek Lemberk. Tento typ vzdělávací 
akce je navštěvován nejvíce a knihovníci ho mají nejraději. 



Knihovník Ústeckého kraje
Cena určená knihovnicím a knihovníkům ve veřejných knihovnách 
v obcích a městech s počtem obyvatel do 5 000. Porota oceňuje 
aktivní činnost, rozvoj knihovnických a informačních služeb a podíl 
na zajištění kulturního života obce či města. 
Oddělení regionální správy každoročně vybírá jednu knihovnu 
z naší sítě. V roce 2021 byla nominována Městská knihovna 
v Terezíně a knihovnice paní Kateřina Hlavinková. Ta sice 
neobsadila „stupínkové“ místo, ale komise jí udělila speciální 
ocenění za dlouholetou a obětavou činnost v knihovně.
Předání ocenění proběhlo v říjnu v palácové vile C. H. Wolfruma 
Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem. V rámci 
slavnostního večera byli spolu s nejlepšími knihovníky roku oceněni 
i zdravotníci a dobrovolníci, kteří se významně zapojili do boje proti 
pandemii koronaviru a do pomoci oblastem postiženým tornádem. 
Děkujeme paní Kateřině Hlavinkové za skvělou reprezentaci 
knihoven našeho okresu. 

Úspěchy v průběhu let: 
2015 2. místo: Pavla Kučerová, MK Mšené – Lázně
2016 1. místo: ing. Iva Fořtová, MK Vědomice
2017 2. místo: Jaroslava Zenkerová, MK Liběšice
2018 speciální ocenění: Ivana Brožová, MK Vetlá
2019 1. místo: Mgr. Věra Jaborová, MK Hrobce
2020 3. místo: Ing. Lenka Feiklová, MK Siřejovice
Návrh na ocenění knihovny může podat pověřená knihovna, obecní či městský 
úřad i jednotlivec.



Beseda s litoměřickou spisovatelkou
Evou Dolejšovou a praktická ukázka besed pro děti 
„Práce s dětským čtenářem“ 

Všechny akce jsou podpořeny z dotace na regionální funkce od 
Ústeckého kraje. 

Celá akce je ke shlédnutí 

na odkazu: 

https://youtu.be/q1y3CVlLj9c

V závěru roku
proběhla v Knihovně 
K. H. Máchy v Litoměřicích 
akce pro zástupce našich 
knihoven.

Besedovali jsme s litoměřickou 
spisovatelkou 
Evou Dolejšovou, která 
představila svoji nejnovější 
knihu Babičkou proti své vůli.

Koordinátorka pro čtenářskou gramotnost PhDr. Anežka Grimová 
představila práci s dětským čtenářem spolu s praktickými ukázkami 
doporučených knih.

Slova se ujala také ředitelka Severočeské vědecké knihovny
v Ústí nad Labem 
Mgr. Jana Linhartová, která 
v rámci svého bloku sezná
mila knihovníky s Koncepcí 
rozvoje knihoven 
s výhledem do roku 2030.



Výročí ve funkci

Anděla 54

Malčánková
Levín

Ludmila 33

Nováková
Dobříň

Jindra 31 
Kotrbová
Chotiměř

Věra 47

Jaborová
Hrobce

Marcela 39
Líbalová
KrabčiceSvatava 42

Mužíčková
Přestavlky

Jana 36

Vysoká
Podbradec

Hana 35
Gerlická
Ploskovice

Miroslava 35
Krausová
Straškov

Václav 33
Kubík
Brňany

Jana 30 
Legierski 
Bernášková
Litochovice nad Labem

Gratulujeme k významnému výročí a děkujeme.



Vaše metodičky
Metodičky najdete v Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích ve 
druhém patře, kam se lehce dostanete i výtahem.
K dispozici mají tři kanceláře a příruční sklad. Do těchto místnosti 
se musí vejít 23 802 knih regionálního fondu. Kromě knih také
23 titulů časopisů, přes 800 nosičů mluveného slova, skoro 200 knih 
Kouzelného čtení a více než 100 deskových her. 
Vše je vám k dispozici v rámci výměnných souborů a pořízeno 
z dotace Ústeckého kraje na regionální funkce a z příspěvků obcí. 
V roce 2021 se částka vyšplhala přes půl milionu korun. 
Zázemí kanceláří bylo v minulém roce vylepšeno. Z prostředků 
Města Litoměřice bylo pořízeno nové linoleum a bylo vymalováno. 

metodika@knihovnalitomerice.cz

Eva Krejčí
Knihovníky seznamuji s novými 
trendy v oboru a pořád prudím, 
protože po knihovnicích stále 
něco chci. Lobbuji u starostů, 
a i po mnoha letech ve stejné 
pozici věřím ve smysl podpory 

nejmenších knihoven.

Jsem ranní ptáče, 
čímž irituji své 
spolupracovnice.

Hlídám čerpání finančních 
prostředků. Nakupuji knížky 
pro dětské čtenáře. Každý 
rok zestárnu o pár let při 
sumarizaci statistik.Piju pivo, nejlépe 11°, 

které nakupuju ve 
slevách v Penny 

marketu. Nejím maso, 
ale o to více se láduju 

pečivem. Ve volném čase se 
starám o manžela, tři 
děti, pět kocourů 
a 2 papoušky.



soubory@knihovnalitomerice.cz

Zuzana Kulichová

region@knihovnalitomerice.cz

V posledních letech jsem 
propadla patchworku a také 
cestování. Když máte jedno 
dítě v Americe a druhé 

v Asii, tak vám ani nic jiného 
nezbývá.

Mou velkou 
láskou je 

moje kočička 
Saminka.

Mou celoživotní vášní je 
četba, i proto mě stále baví 
moje práce – objednávám 
a zpracovávám knihy pro 
dospělé do výměnných 
souborů i váš vlastní 

nákup.

Ráda se s vámi 
setkávám na 
metodických 

návštěvách, méně 
mě baví psát o tom 

zprávy.

Loni jsem připravila 
384 výměnných 

souborů, ve kterých 
bylo 36 235 
dokumentů.

Michaela Rusá
V knihovně pracuji od roku 

2019. Těší mě, když se vám líbí 
knihy, které připravuji. Občas je 
to taková detektivka, mnoho 
autorů neznám, proto jsem 

ráda, když mi sami dáváte tipy 
na nové autory.

Jsem máma dvou dětí 
a manželka jednoho mlsného 
chlapa. Baterky si dobíjím 

v přírodě a při ručních pracích. 
Nejspokojenější bývám v kruhu 
své rodiny a spolu se svým 

pejskem. 

Neřesti skoro nemám. :) 
Jím střídmě, nepiju alkohol, 
nekouřím. Jediné, na čem 

ujíždím je čokoláda, ale pozor 
bez laktózy, lepku a sóji. 

No jsem trochu jiná, ale mně 
to nevadí. 



P
ří
lo

h
y
 -
 p

ře
h
le

d
 č

in
n
o
st

i 
v
e
ře

jn
ý
ch

 k
n
ih

o
v
e
n
 

za
 r
o
k
 2

0
2
1











O publikaci

Vydalo oddělení regionální správy
příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v roce 2022
z dotace Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí.

Ilustrace na obálce
MA Helena Hošková

Redakce
Eva Krejčí, Zuzana Kulichová, Michaela Rusá, Kateřina Minková

Jazyková korektura
Kateřina Minková

Zdroje fotografií
strana 1: archiv Martiny Vondrákové
strana 69: archivy místních knihoven
strana 1012: archiv oddělení regionální správy 
strana 1415: archiv Evy Krejčí, Michaely Rusé, Zuzany Kulichové

Zdroje obrázků
předsádka:
Neighborhood, Read, Change icons created by Freepik  Flaticon.com
Exhibition icons created by Eucalyp  Flaticon.com
strana 2:
Meeting icons created by Freepik  Flaticon.com
Study icons created by photo3idea_studio  Flaticon.com
strana 3: Knowledge icons created by Freepik  Flaticon.com
strana 45: Friendship icons created by Freepik  Flaticon.com
strana 6: Idea icons created by Freepik  Flaticon.com
strana 13: Flower icons created by Freepik  Flaticon.com
Autorům obrázků děkujeme!

Grafická úprava a sazba
Aleš Podivínský

Brožura je ke stažení ve formátu PDF na stránkách 
www.knihovnalitomerice.cz



Oddělení regionální správy

Příspěvková organizace
Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 26
412 01 Litoměřice

www.knihovnalitomerice.cz

IČO: 00360627
číslo účtu: 5796540389/0800

Kontakty

Mgr. Eva Krejčí
regionální správa
+420 416 732 453 (volba č. 6)
metodika@knihovnalitomerice.cz
 
Bc. Zuzana Kulichová
regionální správa
+420 416 732 453 (volba č. 6)
region@knihovnalitomerice.cz

Michaela Rusá
regionální správa, tvorba výměnných souborů
+420 416 732 453 (volba č. 6)
soubory@knihovnalitomerice.cz


