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Ministerstvo kultury ČR:  
Knihovna roku  
 

každoročně u příležitosti Týdne knihoven ve dvou kategoriích:  
a) základní knihovna,  
b) významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb 

 
Sdružení knihoven 
Medaile Z. V. Tobolky  
 

každoročně u příležitosti konání konference Knihovny současnosti ve dvou kategoriích:  
• za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví 
• za celoživotní práci v českém knihovnictví 

 
Konference INFORUM (AiP a VŠE) 
Cena INFORUM 
 

každoročně u příležitosti konání konference INFORUM za nejvýznamnější a nejlepší český  
produkt, službu nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji 

 
 

http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/ceny-a-oceneni/cena-knihovna-roku-2014-225677/
http://www.sdruk.cz/sdruk/medaile-z-v-tobolky/clanek/medaile-z-v-tobolky/
http://www.inforum.cz/cs/infoceny


Celostátní ocenění 
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Cena českých knihovníků  
za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví, předává se na valné hromadě SKIP nebo  
na slavnostním zasedání VV SKIP (k životnímu jubileu), příp. při jiných slavnostních příležitostech  
 
Soutěže:  

Městská knihovna roku   
pod záštitou Svazu měst a obcí. Soutěž městských knihoven, které se do soutěže přihlásí. Vyhlašuje se  
společně s Knihovnou roku 

 
BIBLIOWEB  
soutěž o nejkvalitnější webové stránky knihoven v kategoriích podle velikosti obcí/měst vyhlašovaná  
v rámci Března měsíce čtenářů  
 

Kamarádka knihovna  
soutěž vyhlašovaná SKIP a jeho Klubem dětských knihoven – o nejlepší knihovnu pro děti 
 

Soutěž MARK  
pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Ocenění se  
uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné  
dílo nebo mimořádný přínos oboru  

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/mark
http://www.skipcr.cz/co-je-skip/knihovnicky-parnas/cena-ceskych-knihovniku
http://www.kamaradkaknihovna.cz/
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb/biblioweb-2015-1/biblioweb-2015/
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku
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Spoluvyhlašovatelem soutěže je  SKIP , který deleguje své zástupce  
• do krajských hodnotitelských komisí 
• do celostátní hodnotitelské komise Vesnice roku 
Vedle hlavních ocenění (Zlatá, Modrá, Bílá, Zelená, Oranžová stuha) je udělován 
Diplom za moderní knihovnické a informační služby 
• udělován obci – zřizovateli knihovny 
• na základě pravidel není spojen s finanční odměnou, jednotlivé kraje  
      k diplomu připojují finanční odměnu dle vlastních možností a uvážení 
• nominace knihovny oceněné diplomem na cenu Knihovna roku - nepsaným  
      doporučením - nemusí být dodrženo  



Krajská ocenění 
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Diplom za moderní knihovnické a informační služby 
Výše odměn v jednotlivých krajích: 
 

Středočeský  40 000 
Jihočeský  10 000  
Plzeňský   10 000 
Karlovarský  30 000 
Ústecký  25 000 
Liberecký  10 000 
Královéhradecký 25 000  
Pardubický  10 – 30 000  
Olomoucký  50 000 
Moravskoslezský 25 000 
Jihomoravský  40 000 
Zlínský  20 – 25 000 
Vysočina  10 000  

 
 



 
Oceňování knihovnic/knihovníků a knihoven v jednotlivých krajích 
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Pražská knihovnice / Pražský knihovník 
cena za významný knihovnický počin nebo soustavnou činnost v oboru, která je                  
přínosem pro region Praha nebo celý obor 
• uděluje: 1x ročně pražská organizace SKIP (od r. 2005) 
• nominuje: člen/členka  pražské organizace SKIP, nominován může být kdokoliv působící 

v oboru v pražském regionu, z knihoven všech typů nebo pracovišť vzdělávajících knihovníky a 
informační pracovníky (ÚISK, VOŠIS), bez ohledu na věk  (včetně studentek/ 
studentů),  knihovnické vzdělání  ani členství ve SKIP není podmínkou 

• rozhoduje: výbor pražské organizace 
• ocenění: diplom/certifikát + věcná cena s pražským motivem/symbolem 
• vyhlášení: cena je vyhlášena  při příležitosti zasedání  výroční konference pražské  
       organizace  

 
 

Pražský magistrát ani Městská knihovna v Praze knihovny neoceňuje 

http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/cena-prazsky-knihovnik


 
Středočeský kraj 
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Středočeský Kramerius   
pro neprofesionální knihovnice/knihovníky 
• uděluje: Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou  
      v Kladně (od r. 2012) 
• nominují: Středočeská vědecká knihovna v Kladně a PK v Benešově, Kutné Hoře, Mladé 

Boleslavi a Příbrami (z každé oblasti 1 nominace).   
• schvaluje: Komise pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje a Rada Středočeského 

kraje  
• ocenění:  diplom, finanční odměna  
      4 000 Kč (každý oceněný),  
      samolepka s logem Středočeský Kramerius,  
      kterou si může oceněný vylepit ve  
      své knihovně, a další drobné dary 



 
Středočeský kraj 
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Cena Středočeský Kramerius   
pro neprofesionální knihovnice/knihovníky 

• kritéria:  
- aktivita,  
- pořádání akcí,  
- otevírací doba,  
- stav knihovního fondu a jeho doplňování,  
- komunikace  a spolupráce s PK či KK,  
- vybavení a umístění knihovny,  
- počet hodin pro veřejnost,  
- zájem a podpora obce,  
- odbornost knihovníka (absolvování alespoň kurzu Knihovnického minima),  
- zájem o další sebevzdělávání knihovníka (mj. odběr časopisu Čtenář),  
- akce pro školy, veřejnost (např. Noc s Andersenem, přednášky..),  
- motivace čtenářů k návštěvě knihovny,  
- vlastní www stránky (a jejich aktuálnost),  
- počet knih vypůjčených na 1 obyvatele,  
- počet nově registrovaných uživatelů (% z obyvatel obce/města). 

vyhlášení: Ocenění jsou předávána na slavnostním shromáždění pořádaném obvykle okolo Týdne 
knihoven za přítomnosti představitelů kraje, SVK Kladno, zřizovatelů knihoven oceněných 
knihovníků a zástupců nominujících knihoven 

 

http://www.svkkl.cz/cs/aktuality/Stredocesky-Kramerius-2014/


 
Středočeský kraj 
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Papilio bibliothecalis 
ocenění středočeského knihovníka / středočeské knihovnice  
za významný knihovnický počin nebo soustavnou přínosnou činnost v oboru 
• uděluje: Středočeská organizace SKIP (od r. 2011) 
• nominuje: není určeno, nominovaná osobnost musí být členem SKIP                   

nebo pracovníkem/pracovnicí institucionálního člena 
• rozhoduje: RV SKIP, při rovnosti hlasů rozhoduje předsedkyně/                     

předseda 
• ocenění: symbolická věcná cena 
• vyhlášení: na každoročním  setkání středočeských                                        

knihovníků (SKIPování) 

http://www.skipcr.cz/regiony/02-stredocesky-region/papilio-bibliothecalis
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Jihočeský kraj 

Jihočeský kraj ani JVK v Českých Budějovicích knihovny neoceňuje           
sbírá zkušenosti a ocenění připravuje 

Cena Librosaurus 
• uděluje: Jihočeská organizace SKIP 

- knihovnicím/knihovníkům 
- příznivcům knihoven (např. starostům/starostkám, kteří se zasloužili o rozvoj 

knihovny) 
• vyhlášení: předávána u příležitosti tradičního Malého podzimního setkání 
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Plzeňský kraj 

Plzeňský kraj ani Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje knihovny neoceňuje 

Čestné uznání 
za dlouholeté zásluhy, za obětavou činnost ve prospěch veřejného knihovnictví 
Plzeňského kraje 
• uděluje:  Regionální organizace SKIP Plzeňského kraje 
• nominují: zástupci pověřených knihoven 
• ocenění: diplom, a malou pozorností (někdy se podílí propagačními předměty 

také Plzeňský kraj)  
• vyhlášení: předáváno zpravidla na valných hromadách SKIP Plzeňského kraje 
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Karlovarský kraj 

1. Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje  
• uděluje: od r. 2012 jednou za dva roky Karlovarský kraj  
      a Krajská knihovna Karlovy Vary 
• nominují : KK Karlovy Vary a pověřené knihovny vždy 1 knihovnici/knihovníka  z každého             

ze 3 okresů 
• ocenění: pamětní list a finanční odměna 3 000 Kč 
• kritéria:  

- osobnost knihovníka  
- povědomí knihovníka o knihovnické práci  
- práce s uživateli (akce pro veřejnost) 
- návštěvnost knihovny  
- prostor knihovny  
- práce s AKS, počítačové dovednosti knihovníka  
       (základy počítačové gramotnosti) 
- spolupráce knihovny s krajskou nebo pověřenou  
       knihovnou 
- webové stránky knihovny 

• vyhlášení: na Slavnostním setkání knihovníků Karlovarského kraje u příležitosti Týdne knihoven, 
od r. 2014 společně s oceněním Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje 
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Karlovarský kraj 

2. Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje 
• uděluje: od r. 2014 Karlovarský kraj a Krajská knihovna Karlovy Vary  
       jednou za dva roky  
• nominují: KK Karlovy Vary a pověřené knihovny vždy 1 knihovnu  z každého okresu 
• hodnotí: komise (zástupci KÚ KK, KK Karlovy Vary a PK) na základě kritérií a návštěvy v 

nominovaných knihovnách bodováním určí pořadí  
• ocenění: pamětní list a finanční odměna podle pořadí : 
      1. místo 5 000 Kč, 2. místo 3 000 Kč, 3. místo 2 000 Kč 
• kritéria: velmi podrobná 

- číselné ukazatele vycházející ze statistiky a plnění standardů VKIS  
- budova a prostory knihovny, vnitřní uspořádání 
- kulturní a vzdělávací akce 
- spolupráce s institucemi a školami v místě, zapojení do SKIP, do benchmarkingu 
- aktuálnost a informační hodnota webových stránek 
- další doplňující informace týkající se zejména komfortu uživatelů a atraktivnosti knihovny 

• vyhlášení: na Slavnostním setkání knihovníků Karlovarského kraje u příležitosti Týdne 
knihoven společně s oceněním Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje, finančně 
zajišťuje Karlovarský kraj (květiny, finanční odměna, občerstvení, hudební vystoupení – v r. 
2014 celkem 30 000 Kč)  
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Ústecký kraj 

Knihovník Ústeckého kraje 
pro knihovnice/knihovníky neprofesionálních knihoven 
• uděluje: SVK Ústí n. L. a Ústecký kraj, ve spolupráci  
      s regionálními organizacemi SKIP Ústeckého kraje a Chomutovska (od r. 2015) 
• nominují: pověřené knihovny, obce (zřizovatelé) i jednotlivci 
• rozhoduje: komise složená ze zástupců kraje, krajské knihovny a zástupců PK na základě plnění 

kritérií a návštěvy nominovaných knihoven určí pořadí 3 oceněných knihovnic/knihovníků 
• ocenění:   1. místo 15 000 Kč, 2. místo 10 000 Kč, 3. místo 5 000 Kč (poskytne ÚK formou daru) 
• kritéria: s využitím plnění standardů VKIS 

- spolupráce s obecním úřadem a dalšími organizacemi v místě působení knihovny 
- podíl registrovaných uživatelů knihovny vzhledem k počtu obyvatel, návštěvnost, počet výpůjček na 

jednoho obyvatele  
- kvalita propagace činnosti knihovny,  webová prezentace knihovny  
- kvalita poskytování služeb a podíl na organizování komunitních aktivit  
- péče o vzhled knihovny  
- zapojení do celostátních projektů, získávání mimorozpočtových zdrojů  

- realizace programu nebo aktivit spojených s rozvojem či podporou čtenářství  
• vyhlášení: při vhodné slavnostní příležitosti (v roce 2015 při příležitosti oslav 70. výročí vzniku 

Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem) 
  
 

 

http://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2013/02/PRAVIDLA.pdf
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Liberecký kraj 

Nejlepší knihovna Libereckého kraje roku … 
• uděluje: Liberecký kraj ve spolupráci s KVK v Liberci jednou za dva roky                                           

(od roku 2014) 
• nominují: KVK v Liberci a pověřené knihovny za každý ze 4 okresů 3 knihovny                       

(profesionální i neprofesionální) 
• rozhoduje: komise složená ze zástupců KÚ LK, KVK a PK, vybere 1 knihovnu z každého okresu 
• ocenění: pamětní listy a knižní dary pro všechny nominované,                                                  

vítězné knihovny obdrží diplom a finanční odměnu 10 000 Kč 
• kritéria:  

- provozní doba knihovny pro veřejnost  
- kvalita výpůjčních služeb knihovny  
- komunitní a společenská role knihovny v obci 
- tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů 
- umístění knihovny v obci, prostory knihovny (vybavenost, estetický dojem) 
- přístup k internetu a informačním technologiím  
- webová prezentace knihovny 
- pracovníci knihovny a jejich vzdělávání 
- počet registrovaných čtenářů na počet obyvatel v obci 

• vyhlášení: na každoročním Setkání knihovníků Libereckého kraje                                      
pořádaném RO SKIP a KVK v Liberci za přítomnosti představitelů kraje,                                         , 
pozváni jsou také zřizovatelé nominovaných knihoven 

 

http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/knihovny-libereckeho-kraje/o-knihovnach-v-kraji/19-pro-knihovny/2654-cena-nejlepsi-knihovna-lk.html
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Liberecký kraj 

Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje roku… 
- za mimořádný počin v minulém období 
- za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji 

• uděluje: každoročně regionální organizace SKIP Libereckého kraje pod záštitou náměstkyně 
hejtmana (od roku 2012)  

• nominuje: kterákoli fyzická nebo právnická osoba, navržen může být kdokoliv působící v oboru v 
Libereckém kraji z knihoven všech typů (členství ve SKIP není podmínkou) 

• rozhodují: členové výboru hlasováním, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně/ 
předsedy 

• ocenění: diplom a věcný dar ve výši 1 000 Kč (poukázka), všichni nominovaní pamětní list 
• vyhlášení: na každoročním Setkání knihovníků Libereckého kraje pořádaném RO SKIP a KVK v 

Liberci, pozváni jsou zástupci zřizovatelů knihoven nominovaných knihovnic/knihovníků  

http://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region/cena-knihovnik-knihovnice-libereckeho-kraje-roku
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Královéhradecký kraj 

Knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje roku ... 
- profesionální knihovny (1 ocenění) 
- neprofesionální knihovny (5 ocenění – 1 z každého okresu) 

• uděluje: SVK Hradec Králové s RV SKIP Východní Čechy pod záštitou hejtmana (od r. 2009) 
• nominují: pracovníci knihoven  
• rozhoduje: komise složená ze zástupců krajské knihovny a SKIP Východní Čechy 
• ocenění: diplom, propagační materiály krajské knihovny a dar z KÚ 
• kritéria:  

- dlouholeté působení v knihovně – více než 30 let 
- příkladná práce 

• vyhlášení: na slavnostním podvečerním setkání knihovníků kraje, které organizuje                            
SVK  za účasti představitelů kraje, zástupců PK, zřizovatelů knihoven s finanční               
podporou kraje 

http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Sluzby-knihovnam/Knihovnicke-osobnosti.aspx
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Pardubický kraj 

Knihovny ani knihovnice/knihovníci nejsou systematicky oceňováni. 
 
Jednorázové ocenění KK Pardubice a SKIP Východní Čechy v roce 2013  
Cena Knihovnický anděl 

- knihovnám, které mají dobré výsledky, velkou měrou rozvíjejí komunitní činnosti 
- knihovnicím/knihovníkům, kteří se o svou knihovnu dlouhodobě dobře starají  
- zřizovatelům, kteří se v poslední době zasadili o přestěhování nebo rekonstrukci knihovny a 

její pěkné vybavení, nebo zlepšení prostředí  
• ocenění: diplom a keramická soška anděla s otevřenou knihou, kterou v rámci workshopu vytvořili 

účastníci keramických  kurzů  
• vyhlášení: na slavnostním kulturním podvečeru obohaceném o setkání se spisovatelkou Irenou 

Fuchsovou 
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Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj ani Vědecká knihovna Olomouc knihovny neoceňuje 

Knihovník/knihovnice Olomouckého kraje v roce … 
Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje v roce … 
pro knihovnice/knihovníky působící na nejrůznějších pozicích, kteří v 
období minulého a současného roku dosáhli nepřehlédnutelných výsledků 
ve své práci, např. realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-
informační nebo ediční počin, nebo se výrazně zasloužili o rozvoj oboru 
 

• uděluje: Regionální organizace SKIP 10 Moravskoslezský a 
Olomoucký kraj (od r. 2011) 

• nominuje: fyzická nebo právnická osoba, nominovaná 
knihovnice/knihovník musí být členem SKIP nebo 
pracovníkem/pracovnicí členské knihovny SKIP 

• rozhoduje: komise jmenovaná na 3 roky regionálním výborem 
SKIP 

• ocenění: diplom a věcný dar 
• vyhlášení: u příležitosti Dne knihovníků SKIP10 

Moravskoslezský  a Olomoucký kraj 

 

http://www.skip10.cz/2015/06/29/knihovnikknihovnice-regionu-skip10-za-rok-2015/
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Moravskoslezský kraj 

Knihovnická K2  
1. varianta Knihovna Moravskoslezského kraje roku … (lichý rok) 
cena pro veřejnou knihovnu nebo její pobočku za její činnost a rozvoj veřejných knihovnických                                   
a informačních služeb, kulturního života a celkový rozvoj místa, ve kterém knihovna působí 

• uděluje: Moravskoslezský kraj ve spolupráci s MSVK v Ostravě (od r. 2015) 
• nominuje: zřizovatel/provozovatel knihovny, knihovna Moravskoslezského kraje                        

nebo fyzická osoba 
• rozhoduje: rada kraje na doporučení hodnotící komise složené ze zástupců Moravskoslezského 

kraje, Krajského úřadu, MSVK v Ostravě a PK 
• ocenění: diplom/pamětní list, finanční odměna 50 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
• kritéria:  

- podíl registrovaných uživatelů knihovny vzhledem k počtu obyvatel                                                                   
návštěvnost, počet výpůjček na jednoho obyvatele  

- dostupnost knihovny 
- spolupráce s organizacemi v místě působení knihovny, propagace                                                          

činnosti knihovny 
- rozsah a kvalita služeb a komunitních aktivit 
- péče o vzhled knihovny 
- zapojení do celostátních/mezinárodních projektů, získávání                                                 

mimorozpočtových zdrojů 

• vyhlášení: u příležitosti Týdne knihoven – 2015 na KÚ za účasti nominovaných a PK 
 

http://www.svkos.cz/data/soubory/k2_oceneni.pdf
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Moravskoslezský kraj 

Knihovnická K2  
2. varianta: Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje roku…  (sudý rok) 
za nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací veřejné knihovny nebo její pobočky,                                           
za realizaci mimořádných nebo výjimečných činností v oblasti knihovnictví anebo za mimořádný přínos v oboru. 

• uděluje: Moravskoslezský kraj ve spolupráci s MSVK v Ostravě (poprvé bude udělena v r. 2016) 
• nominuje: zřizovatel/provozovatel knihovny, knihovna Moravskoslezského kraje nebo fyzická 

osoba 
• rozhoduje: rada kraje na doporučení hodnotící komise složené ze zástupců Moravskoslezského 

kraje, Krajského úřadu, MSVK v Ostravě a pověřených knihoven 
• ocenění: diplom/pamětní list, finanční odměna 50 000 Kč, mohou být oceněni až 3 jednotlivci dle 

pořadí: 1. místo - 25 000 Kč, 2. místo - 15 000 Kč, 3. místo - 10 000 Kč. 
• kritéria:  

- inovace v oblasti zavádění nových služeb, uplatňování nových nebo vylepšených metod 
- udržení vysoké profesní etiky ve službách 
- mimořádný rozsah a hloubka znalostí se schopností sdílení, vzdělávání a aktivování kolegů k jejich práci 
- inovativní rozvoj oboru, aktivace profesních kolegů k zavádění moderních postupů a změn v knihovnické 

činnosti s cílem zvýšit prestiž oboru 
- nové přístupy, které prokazují pozitivní vliv na rozvoj komunity a další zvyšování hodnot                

veřejných knihoven 
- zavedení jedinečného programu nebo aktivit spojených s rozvojem či podporou čtenářství. 

• vyhlášení: u příležitosti Týdne knihoven 
 
 

http://www.svkos.cz/data/soubory/k2_oceneni.pdf
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Moravskoslezský kraj 

Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje v roce … 
Knihovník/knihovnice Olomouckého kraje v roce … 
pro knihovnice/knihovníky působící na nejrůznějších pozicích, kteří v 
období minulého a současného roku dosáhli nepřehlédnutelných výsledků 
ve své práci, např. realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-
informační nebo ediční počin, nebo se výrazně zasloužili o rozvoj oboru 

 
• uděluje: Regionální organizace SKIP 10 Moravskoslezský a 

Olomoucký kraj (od r. 2011) 
• nominuje: fyzická nebo právnická osoba, nominovaná 

knihovnice/knihovník musí být členem SKIP nebo 
pracovníkem/pracovnicí členské knihovny SKIP 

• rozhoduje: komise jmenovaná na 3 roky regionálním výborem 
SKIP 

• ocenění: diplom a věcný dar 
• vyhlášení: u příležitosti Dne knihovníků SKIP10 

Moravskoslezský  a Olomoucký kraj 

 

http://www.skip10.cz/2015/06/29/knihovnikknihovnice-regionu-skip10-za-rok-2015/


 
 
 

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2015           Pardubice 20. – 21. 10. 2015  

Jihomoravský kraj 

1. Ocenění pro nejlépe pracující neprofesionální knihovny  
resp. knihovnice/knihovníky za dlouholetou činnost  

• uděluje:  Moravská zemská knihovna Brno (od r. 2011) 
• nominují a rozhodují: MZK a PK Jihomoravského kraje (1 knihovna z každého ze 6 regionů          

a 1 pobočka KJM Brno (příjemci regionálních služeb) 
• ocenění: diplom, věcná a finanční odměna 
• kritéria:  

- velmi dobrá činnost knihovny , přínos pro obec, výběr statistických ukazatelů                                          
za poslední dva roky 

- aktivita knihovníka při modernizaci a automatizaci knihovny  
- úspěšná kulturně výchovná činnost  
- případně dlouholetá práce v knihovně 

• vyhlášení: u příležitosti „Slavnostního setkání knihoven obcí                                                  
Jihomoravského kraje“ za účasti zástupců Jihomoravského                                                        
kraje, PK a zřizovatelů oceněných knihoven 
 

 

  

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/knihovnicka-slavnost/pravidla-pro-navrhy-schvalovani-oceneni-pro-vybrane
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Jihomoravský kraj 

2. Ocenění pro nejlépe pracující profesionální knihovny  
a zvláštní cena 

3. Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje  
• uděluje: Moravská zemská knihovna Brno (od r. 2014) 
• nominují a rozhodují: MZK a PK Jihomoravského kraje (1 knihovna z každého ze 6 regionů          

a 1 pobočka KJM Brno (příjemci regionálních služeb) 
• ocenění: diplom a věcný dar 
• vyhlášení: na Slavnostním setkání profesionálních knihovníků Jihomoravského kraje za účasti 

zástupců kraje, PK a zřizovatelů oceněných knihoven 
 

 

  

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/knihovnicka-slavnost/slavnostni-setkani-profesionalnich-knihoven-jihomoravskeho
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Jihomoravský kraj 

Velkomoravská knihovnice/Velkomoravský knihovník 
Čestný titul – za nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven, realizaci                                  
mimořádných nebo výjimečných aktivit v oblasti knihovnictví, podíl na činnosti a aktivitách SKIP, aktivní 
působení v regionálním SKIP (od r. 2007, v některých letech nebyl udělován) 

• uděluje: regionální výbor SKIP Velká Morava (Jihomoravský a Zlínský kraj) 
• nominuje: fyzická nebo právnická osoba, která je individuálním, institucionálním nebo čestným 

členem SKIP 
• rozhoduje: RV SKIP hlasováním  
• ocenění: diplom a dar 
• podmínky:  

- nominovaný musí být minimálně 5 let individuálním členem SKIP Velká                                                    
Morava (osobnostem mimo SKIP Velká Morava pouze výjimečně) 

- neuděluje se „In memoriam“  

• vyhlášení: na Kolegiu nebo Valné hromadě SKIP Velká Morava 

http://www.knihkm.cz/skip-velka-morava/oceneni-pro-knihovnice-a-knihovniky.html
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Zlínský kraj 

1. Knihovna Zlínského kraje roku … 
2. Ocenění knihovnice/knihovníka – zvláštní uznání 
• uděluje: Zlínský kraj a KKFB ve Zlíně vždy 1 knihovně a 1 osobě z každého                                      

ze 4 okresů pod záštitou člena Rady kraje pro kulturu a cestovní ruch, který navíc přidává vlastní 
1 cenu za celoživotní přínos knihovnictví pro dlouholetou knihovnici/knihovníka (od r. 2013) 

• nominují: zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven, odborná veřejnost 
• rozhoduje: komise složená ze zástupců Zlínského kraje, KKFB a PK na základě návštěvy 2 

knihoven z každého okresu, které mají nejlepší kvantitativní ukazatele 
• ocenění:  

- pro knihovnu: diplom, finanční odměna 10 000 Kč 
- pro knihovnici/knihovníka: diplom, poukaz na nákup knih v hodnotě 1 000 Kč 
- cena radního pro kulturu: diplom, dárkový koš 

• kritéria pro knihovnu:  
- statistické ukazatele – % uživatelů z počtu obyvatel, počet návštěv celkem na 1 obyvatele 
- počet výpůjček na 1 čtenáře, kulturní a vzdělávací akce na 1000 obyvatel 
- plnění standardů VKIS 
- mimořádné aktivity, ediční a publikační činnost, zapojení do celostátních a mezinárodních projektů, 

spolupráce v rámci regionálních funkcí knihoven a další nadstandardní činnosti knihovny 
- péče o knihovní fond a vzhled knihovny 

 

http://www.kfbz.cz/sites/default/files/oceneni_knihoven_a_knihovniku_zk_2015_kriteria_0.pdf
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Zlínský kraj 

1. Knihovna Zlínského kraje roku … 
2. Ocenění knihovnice/knihovníka – zvláštní uznání 
• kritéria pro knihovnici/knihovníka:  

- nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven 
- realizace mimořádných nebo výjimečných činností v oblasti knihovnictví 
- dlouhodobý přínos v oboru 

• vyhlášení: slavnostní předání cen v sídle Zlínského kraje, případně v sídle KKFB, v návaznosti na 
Týden knihoven 

  
 
 

http://www.kfbz.cz/sites/default/files/oceneni_knihoven_a_knihovniku_zk_2015_kriteria_0.pdf
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Zlínský kraj – okres Vsetín 

 
 
Soutěž o Nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín 
2 kategorie  

- malé profesionální knihovny (do 2 pracovních úvazků) 
- neprofesionální knihovny 

• vyhlašuje: Masarykova veřejná knihovna Vsetín (od r. 2009) 
• rozhodují: vedení MVK Vsetín a pracovnice regionálních služeb okresu Vsetín  
• ocenění: diplom a věcný dárek 
• kritéria:  

- hlavní: statistické údaje za uplynulý rok (přírůstek KF, čtenáři, návštěvníci, výpůjčky, kulturní a 
vzdělávací akce 

- pomocná: vzhled knihovny, automatizace knihovnických procesů, webové stránky knihovny 

• vyhlášení výsledků: na poradě všech pracovnic/pracovníků knihoven za účasti zřizovatelů, 
zástupců kraje (člena Rady Zlínského kraje pro oblast kultury) a města Vsetín 

http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-100960-kriteria-souteze-o-nejlepsi-knihovnici.pdf


 
 
 

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2015           Pardubice 20. – 21. 10. 2015  

Zlínský kraj 

Velkomoravská knihovnice/Velkomoravský knihovník 
Čestný titul – za nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven, realizaci                                  
mimořádných nebo výjimečných aktivit v oblasti knihovnictví, podíl na činnosti a aktivitách SKIP, aktivní 
působení v regionálním SKIP (od r. 2007, v některých letech nebyl udělován) 

• uděluje: regionální výbor SKIP Velká Morava (Jihomoravský a Zlínský kraj) 
• nominuje: fyzická nebo právnická osoba, která je individuálním, institucionálním nebo čestným 

členem SKIP 
• rozhoduje: RV SKIP hlasováním  
• ocenění: diplom a dar 
• podmínky:  

- nominovaný musí být minimálně 5 let individuálním členem SKIP Velká                                                    
Morava (mimo SKIP Velká Morava výjimečně) 

- neuděluje se „In memoriam“  

• vyhlášení: na Kolegiu nebo Valné hromadě SKIP Velká Morava 

http://www.knihkm.cz/skip-velka-morava/oceneni-pro-knihovnice-a-knihovniky.html
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Kraj Vysočina 

1. Knihovna Vysočiny roku … (od r. 2002) 
2. Knihovna Vysočiny roku … ocenění II. stupně (od r. 2012) 
3. Diplom za nejlepší webovou stránku (od r. 2012) 
Ocenění pro neprofesionální knihovny. Titul „Knihovna Vysočiny“ získalo 171 neprofesionálních knihoven, 15 
knihoven získalo ocenění II. stupně 
Od r. 2012 obdrží z každého z 5 okresů 1 knihovna titul Knihovna Vysočiny , 1 titul Knihovna Vysočiny – ocenění II. 
stupně. (knihovny, které již jednou ocenění získaly a dále se rozvíjejí), 2 knihovny Diplom za nejlepší webovou 
stránku 
 

• uděluje: Krajská knihovna Vysočiny pod záštitou Kraje Vysočina 
• navrhují a rozhodují: krajská knihovna a PK 
• kritéria: nejsou pevně stanovena, metodici PK hodnotí                                                                            

zejména: 
- úroveň činnosti knihovny 
- aktivitu knihovníků při modernizaci a automatizaci                                                                                           

knihovny  
- kulturně výchovnou činnost 
- dlouholetou práci knihovníků  
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Kraj Vysočina 

• ocenění: knihovna obdrží diplom, knihovník  finanční odměnu: 
- za titul Knihovna Vysočiny roku … ve výši 2 000 Kč 
- za ocenění II. stupně 3 000 Kč 
- za nejlepší webové stránky 2 000 Kč 
- všichni ocenění knižní dary (3 – 4 knihy) 

 Finanční odměny poskytuje Kraj Vysočina. 

• vyhlášení: na Malé knihovnické slavnosti (letos již po čtrnácté) 
– zváni knihovníci oceněných knihoven, zřizovatelé, ředitelé a 
metodici PK, zástupci NK ČR, významní místní politici, zástupci 
města Havlíčkův Brod a zástupci KÚ Kraje Vysočina. Kraj 
Vysočina hradí  náklady na raut (cca 13 000 Kč připravený OA a 
Hotelovou školou v rámci výuky za cenu surovin). 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.kkvysociny.cz/metodika/?page_id=78


Souhrn 

Kraj 
Ocenění krajů a krajských knihoven  

(příp. ve spolupráci se SKIP) 
Ocenění SKIP samostatně 

Praha   SKIP 01 

Středočeský Kraj + SVK Kladno SKIP 02 

Jihočeský   SKIP 03 

Plzeňský   SKIP 04 

Karlovarský Kraj + KK Karlovy Vary   

Ústecký Kraj + SVK Ústí n. L.+ SKIP 05 a 06   

Liberecký Kraj + KVK v Liberci SKIP 07 

Královéhradecký Kraj + SVK Hradec Králové + SKIP 08   

Pardubický jednorázově KK v Pardubicích + SKIP 08   

Olomoucký   SKIP 10 

Moravskoslezský Kraj + MSVK Ostrava SKIP 10 

Jihomoravský MZK Brno SKIP 09 

Zlínský Kraj + KKFB Zlín SKIP 09 

Vysočina Kraj + KK Vysočiny    

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2015           Pardubice 20. – 21. 10. 2015  



 
Oceňování knihovnic/knihovníků, knihoven  
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Děkuji vám za pozornost 
 

(krajským metodičkám/metodikům za poskytnutí podkladů pro přípravu prezentace) 

 
Jaroslava Starcová 

Krajská vědecká knihovna v Liberci 

starcova@kvkli.cz  

 

mailto:starcova@kvkli.cz

