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Síť veřejných knihoven v JMK 

Celkem 728 základních knihoven. 

Z toho je: 

74 profesionálních 

544 neprofesionálních 

102 poboček 

 

 



Ocenění za rozvoj veřejných knihovnických  

a informačních služeb v obci a podporu 
kulturního a společenského života (Slavnostní 
setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje, 
uděluje MZK v Brně) 

 

Čestný titul Velkomoravský knihovník (uděluje 
regionální výbor SKIP Velká Morava) 



Platforma pro oceňování neprofesionálních 
knihoven 

Od roku 2011 

Za účasti představitelů kraje, zástupců 
pověřených knihoven, zřizovatelů oceněných 
neprofesionálních knihoven a knihovníků 

Ocenění navrhují vedoucí regionálních oddělení 
pověřených knihoven JMK 

Knihovny obdrží diplom, věcnou a finanční 
odměnu 

 



Pravidla pro návrhy a schvalování ocenění  

pro vybrané knihovny obcí Jihomoravského kraje 

 

Podklady ke zpracování písemného návrhu  

na nominaci nejlépe pracujících neprofesionálních 
knihoven Jihomoravského kraje 





ocenění udělované regionální organizací SKIP 
Velká Morava od roku 2007 

Podmínkou udělení ceny je členství v regionální 
organizaci Velká Morava 

Nositel titulu se vyznačuje příkladnými lidskými 
vlastnostmi a vysokými odbornými schopnostmi 

„Získání titulu Velkomoravský knihovník je 
nutnou podmínkou k získání jiných 
knihovnických cen a titulů.“ 

 



Uděluje regionální výbor SKIP za dlouholetou vynikající 
činnost v oboru knihovnictví (nadstandardní aktivity 
spojené s řízením a modernizací knihoven, realizace 
mimořádných nebo výjimečných aktivit, aktivní 
působení v regionálním SKIP) 

Oceněný musí být minimálně 5 let individuálním 
členem SKIP Velká Morava 

Návrhy se mohou posílat do 31. 1. každého roku, pouze 
členové SKIP 

O udělení ceny se hlasuje 

Udělení ceny se vyhlašuje na Kolegiu nebo na Valné 
hromadě 

Součástí Ceny je diplom a dar 



Usilovně a úspěšně zavádí progresívní knihovnické  

a informační technologie 

Bojuje s administrativními a byrokratickými hydrami 

Získané poznatky šíří mezi kolegy a uživatele 

Angažuje se na úrovni odborné knihovnické  

i celospolečenské 

Je publikačně činný 

Podílí se na spolupráci knihoven v regionu, ČR i EU 

Svým pojetím knihovnické profese zvyšuje její 
společenskou prestiž 





Děkuji za pozornost. 

Monika Kratochvílová 

úsek výkonu regionálních funkcí MZK 

monika.kratochvilova@mzk.cz 


