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Metodické centrum pro výstavbu 

a rekonstrukce knihoven

2016 – průzkum v knihovnách

2017 – dotazníkové šetření  v 

Jihomoravském kraji

2018 – realizováno za finanční 

podpory Ministerstva kultury České 

republiky, program VISK1



Co Vám můžeme nabídnout

 Konzultace a poradenství 

 Informace o dotačních programech 

 Kontakty na ověřené dodavatele a 

architekty

 Databázi knihoven jako příklad dobré 

praxe

 Metodické materiály

 Newsletter



Tvoříme koncepci knihovny
 Workshop ve spolupráci s Mgr. T. Štefkem (KISK)



Probíhající spolupráce

 Svaz měst a obcí  – Kultura a 
architektura

 Národní síť zdravých měst  
– účast na Jarní škole

 Fakulta architektury VUT –
ateliérové zadání pro studenty

 Česká komora architektů –
funkce městského architekta pro 
obce



Co najdete na webu…



Rádce



Dodavatelé mobiliáře a 

architekti

 Interiéry knihoven

 Sedací nábytek

 Regálové systémy

 Biblioboxy

 Designéři

 Architekti (návrhy a 
realizace knihoven V 
ČR)



Financování



Dotační titul 

Obecní knihovna

 Jihomoravský kraj
od 50 000,- do 100 000,- Kč;

podíl kraje max. 50% uznat. 

výdajů

 Středočeský kraj
od 20 000,- do 70 000,- Kč;

min. spolúčast žad. 20 %



Inspirace z knihoven



Inspirace z knihoven



Ke stažení



První krok k oživení interiéru
aneb dívejme se na knihovnu očima uživatelů



Nad čím se zamyslet před 

rekonstrukcí…

PĚT ZÁSADNÍCH BODŮ PRO 
KNIHOVNÍKY

 Jaké máme prostory v 
knihovně?

 Co všechno v knihovně 
v budoucnu plánujeme 
dělat?

 Kdo všechno může 
knihovnu navštěvovat?

 Uspořádání a uložení 
knihovního fondu

 Komunitně vedená 
knihovna



Konference

 Architektura a role 
knihoven v současnosti

19/11/2019

 Městská knihovna 
Písek

Prezentace budou k 
dispozici: 

https://mcvrk.mzk.cz/ke-
stazeni

https://mcvrk.mzk.cz/ke-stazeni


Závěrem

 Máte tip na zdařile zrekonstruovanou 

knihovnu jako příklad dobré praxe?

 Ozvěte se nám: mcvrk@mzk.cz



Děkuji za pozornost

Mgr. Lenka Dostálová

Oddělení vzdělávání a krajské metodiky

Odbor knihovnictví

Moravská zemská knihovna

Lenka.Dostalova@mzk.cz

mailto:Lenka.Dostalova@mzk.cz

