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Pravidla pro udělování ocenění „Knihovna Moravskoslezského kraje 

a Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského  kraje“ 

 

 

 

 

 

 

  KNIHOVNICKÁ K2  
 

Úvod 

Moravskoslezský kraj má zpracovanou „Koncepci rozvoje veřejných knihovnických s informačních služeb 

v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2025 (Koncepce knihovnictví)“, kterou zastupitelstvo kraje schválilo 

svým usnesením č. 17/2023 ze dne 3. 9. 2020. 

V rámci zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v kraji je pozornost věnována podpoře 

knihovnictví a služeb čtenářům zejména v malých obcích a vesnicích kraje. Každoročně je v rámci krajského 

kola soutěže Vesnice roku udělován Diplom za vzorné vedení knihovny spojený s finanční odměnou, a to od 

roku 2010. 

Vedení Moravskoslezského kraje společně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě si je vědomo 

důležitostí a společenského významu veřejných knihoven a práce jejich odborného personálu i zodpovědností 

zřizovatele. Proto v souladu s koncepcí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou 

knihovnou budou každoročně oceňovat práci veřejných knihoven v kraji, přínos k rozvoji veřejných 

knihovnických a informačních služeb a také mimořádný přínos jednotlivců k rozvoji oboru. 

 
 

Účel a hodnocení ceny 

Účelem ceny Knihovnická K2 je podpora aktivních knihovníků a veřejných knihoven působících 

v Moravskoslezském kraji a zároveň motivace nejen pro kolegy z oboru, ale také pro vedení obcí. 

Ocenění bude udělováno ve dvou variantách, a to ocenění knihovny a ocenění knihovníka/knihovnice. V 

lichém roce proběhne ocenění knihovny – Knihovna Moravskoslezského kraje (uvede se příslušný 

kalendářní rok), v sudém roce bude oceněn knihovník - Knihovník/knihovnice Moravskoslezského 

kraje (uvede se příslušný kalendářní rok). 

Návrh na cenu může podat zřizovatel/provozovatel knihovny, knihovna Moravskoslezského kraje nebo fyzická 

osoba. 

Návrhy jsou předkládány Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, příspěvkové organizaci, v termínu 

vyhlášeném v roce, v němž je cena udělována. 

Hodnotící komise složená ze zástupců Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu, Moravskoslezské vědecké 

knihovny v Ostravě a pověřených knihoven sestaví na základě došlých a vyhodnocených přihlášek návrh 

nominovaných na udělení ocenění. 

Oceněné knihovně či jednotlivci bude předán Diplom/Pamětní list a finanční odměna, kterou poskytne ze 

svého rozpočtu Moravskoslezský kraj. 

Cena bude udělovaná zpravidla v říjnu u příležitosti Týdne knihoven. 

Termín vyhlášení této ceny, nominace, hodnocení i slavnostního vyhlášení výsledků bude každoročně 

zveřejněn na webových stránkách Moravskoslezského kraje a Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, 

popř. pověřených knihoven. 

Oceněná knihovna nebo jednotlivec mohou být opět nominováni po uplynutí nejméně 5 let. 

O udělení ceny rozhoduje rada kraje na návrh hodnotící komise. 

Cenu předává hejtman Moravskoslezského kraje nebo příslušný náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. 
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Knihovna Moravskoslezského kraje (rok) 

Cena se uděluje jako vyjádření uznání veřejné knihovně nebo pobočce veřejné knihovny za její činnost 

a rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb, kulturního života a celkový rozvoj místa, ve kterém 

knihovna působí. 

Finanční odměna je ve výši 50 000,- Kč. 

 
 

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. 

 

Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje (rok) 

Cena je udělována 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. 

Finanční odměna je 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. 

 

 
V Ostravě dne 10. 5. 2021 
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NOMINACE NA CENU KNIHOVNICKÁ K2 - KNIHOVNA MSK ROKU … 
 

NÁZEV KNIHOVNY 
 

ADRESA KNIHOVNY 
 

KONTAKTNÍ OSOBA 
 

TELEFON 
 

E-MAIL 
 

WEBOVÉ STRÁNKY 
 

 

NAVRHOVATEL 
 

JMÉNO 
 

INSTITUCE 
 

ADRESA 
 

TELEFON 
 

E-MAIL 
 

 

ZDŮVODNĚNÍ NOMINACE 
 

 

DATUM PODPIS 

Vyplněný formulář zašlete na adresu Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o. , Prokešovo nám. 

1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, k rukám… 
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NOMINACE NA CENU KNIHOVNICKÁ K2 – KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE MSK ROKU… 

 

JMÉNO 
 

ADRESA KNIHOVNY 
 

TELEFON 
 

E-MAIL 
 

 

NAVRHOVATEL 
 

JMÉNO 
 

INSTITUCE 
 

ADRESA 
 

TELEFON 
 

E-MAIL 
 

 

ZDŮVODNĚNÍ NOMINACE 
 

 

DATUM PODPIS 

Vyplněný formulář zašlete na adresu Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o. , Prokešovo nám. 
1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, k rukám… 

 


