
Knihovna Halenkov 
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Mgr. Marcelu Šulákovou – vedoucí knihovny, 21 let v oboru

jako nejlepší v České republice 2020 uvádí:



Napsali o nás:

DUHA - Informace o knihách 
a knihovnách z Moravy
https://duha.mzk.cz/clanky/marcela-sulakova-knihovnice-knihovny-
roku-2020

Svým Halenkovjanům napsala: “Dostalo se nám pocty
nejvyšší! V knihovnickém oboru jsme dosáhli jako
knihovna vrcholu mezi oceněními! Tato trofej se mezi
knihovníky považuje za „Oscara“. Ovšem, jak
je známo – sama bych toho nedosáhla a ani za krátký
čas – je to výsledek dlouhodobého úsilí
a dobré spolupráce. Díky Vám jsem splnila všechna
náročná kritéria standardů pro dobrou knihovnu, jako
jsou počet výpůjček, počet návštěv klientů, nákup
novinek, akce s dětmi atd. atd. Ve finále jsem pak ještě
„oslnila“ celorepublikovou komisi rozhodčích, kteří
přijeli v létě prolustrovat naši knihovnu osobně, a díky
tomu jsme splnili všechny požadavky a spadli
do osudí! Fakt, že je v České republice 5 333 knihoven
a zrovna ta naše VYHRÁLA – je skvělé a zároveň
zavazující. Děkuji ještě jednou všem přátelům
Knihovny Halenkov za jejich podporu! Díky i svým
předchůdcům a zakladatelům – od roku 1883
se staráme o Vás, čtenáře a dnes? Jsme nejlepší
Knihovna v republice! Poděkování patří i těm, co vodí
své děti do knihovny a učí je lásce ke čtení, a všem
těm, co mají KNIHOVNU NEJLEPŠÍ v ČESKÉ REPUBLICE
jen tak prostě rádi a rádi sem chodí a ČTOU!”
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https://duha.mzk.cz/clanky/marcela-sulakova-knihovnice-knihovny-roku-2020


O knihovně ze statistik za rok 2020

Starám se o webovky knihovny a o FB – DŮLEŽITÁ je AKTUÁLNOST

• www.knihovnahalenkov.cz

přidávám na zeď nové tituly knih – moc dobré – větší návštěvnost –
2741 zobrazení za rok 2020

• Facebook: Knihovna Halenkov

537 sledujících – třeba dodávat neustále nové informace

• On-line katalog na webu - funguje, za sledovaný rok 4 312 vstupů
do katalogu z prostoru mimo knihovnu
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Venkovní čítárna vzniklá přístavbou výtahu

Ročně vyjde přibližně 16 tisíc titulů knih! Já mám peníze z rozpočtu na cca 350 – 400 ks. Orientovat se v množství  titulů opředených reklamou je dosti složité – uspokojit všechny 
čtenáře – bývá občas nelehký úkol – proto je nutné celoživotní vzdělávání a u knihovníků by pomohlo, kdyby si mohli z pracovní doby alespoň hodinu, dvě denně číst, aby měli přehled 
a mohli z výše vydávané „hromady“ knih vybrat ty kvalitní, a také odborně poradit klientům.

pondělí 10:00 – 17:00
úterý 12:00 – 17:00
středa 10:00 – 19:00
čtvrtek 10:00 – 17:00
pátek 10:00 – 11:00

Otevřeno 25 hodin / týdně 

4x v týdnu 12:00 - 17:00 a ve středu mám dlouho – až
do 19:00! V čase od 17 – 19:30 dělám besedy, takže je
to výhodné pro klienty pracující do 17:00 a v daném
čase mohou probíhat besedy všeho druhu až do 20
hodin.



L I D É,  Č T Ě T E ! Č T E N Í  cesta  k  U M Ě N Í
Obdržené Granty

Knihovnice požádala na rok 2020 o Grant, žádost podána 9.12.2019 pod názvem:

Projekt: Zlepšení technických podmínek a dovybavení nové Obecní knihovny v Halenkově. 

Celkové náklady na Projekt jsou 59 tisíc – z toho spoluúčast obce je 18 tisíc – z MK dotace ve výši 41
tisíc na nákup nové výpočetní techniky – Projekt byl schválen – realizace během léta 2020 v plném
rozsahu –

• máme nový PC s webkamerou pro veřejnost – možnost volání zdarma do zahraničí pro naše klienty,

• zakoupili jsme Playstation 4 a hry fotbal, hokej a další – zpětná vazba zatím slabá kvůli Covid 19,

• dále notebook HP pro práci mimo knihovnu – např. vedle do sálu, na akce s dětmi, pro kontakt
s klienty přes Covid 19 při home office apod.

Účel splněn – máme v krásné nové knihovně maximální vybavení PC technikou.

Skvělé! Na konci roku 2020 jsem požádala o další Grant, tentokrát na půjčování e-knih – nastal čas, kdy
v době nejen „covidové“ je třeba jít více virtuálně domů ke čtenáři, doufám, že jako Knihovna roku
budeme úspěšní! Celkové náklady cca 150 tisíc korun.

V roce 2020 bylo půjčeno hlavně díky ROZVÁŽKOVÉ SLUŽBĚ  celkem 15 354 výpůjček 
(včetně prolongací) 

v celkové hodnotě 1 114 715,-Kč. 
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Playstation 4 financovaný z Projektu EU To je krásná částka, vzhledem ke Covidu 19 – kdy byla Knihovna UZAVŘENA téměř celou dobu a také krásná částka, kterou
ušetří naši občané za knihy, které by jinak koupili! Knihovna Halenkov je tu pro Vás od roku 1883 a letos byla POPRVÉ
UZAVŘENA z důvodu PANDEMIE!



Proč právě e-knihy do vesnické knihovny?
Co se týče služeb uživatelům – musíme expandovat až k
nim domů na gauč do obýváku a zrovna s celou
knihovnou na dlani v PC, to je dnešní trend, nehledě
k tomu, že všichni ostatní už to udělali (televize, různé
kulturní servery, e-shopy, banky, školy a taky divadla, kina
atd.) Nemůžeme mávat papírovými knihami
na kolemjdoucí z okna zrovna zavřené knihovny,
to je středověk. Musíme také k nim domů. Jak to udělal
zbytek světa.

• A že máme co nabídnout – čtení knih je jeden
z nejlepších způsobů zábavy ze všeho, co virtuální svět
nabízí.

• Dále pak většinou bojujeme s faktem, že novinku chtějí
číst všichni najednou a když se kniha vrátí po měsíci,
procento žadatelů rychle klesá a za dva měsíce už knihu
lidé přečtou jinde. Proto způsob, kdy si žádaný titul –
bestseller – mohou číst zároveň klidně desítky čtenářů –
je skvělý. Než opadne zájem o novinku, věřím, že bude
zkrátka vícekrát čtena elektronicky.

• Papírovou knihu mohu z rozpočtu zakoupit jednu –
kniha papírová dnes stojí přes 350,- Kč a za tři měsíce ji
půjčím třem klientům – nedostačující
a kontraproduktivní a navíc neekologické!
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VERBIS
Všechna technika pracuje na 100%, akorát není pro koho, když nám loni
i letos diktuje Covidová pandemie. Knihovna byla letos (2020) poprvé od
roku 1883 už 2x uzavřena pro veřejnost! To se ještě nestalo. Z tohoto
důvodu není jiného řešení, než dovybavit naši krásnou, novou, vzdušnou
a technikou nabitou, ovšem uzavřenou knihovnu pro veřejnost, novým
způsobem půjčování knih! Vzduchem! Virtuálně! A k tomu potřebujeme
nový knihovnický program VERBIS od společnosti KP-SYS z Pardubic, který
umožňuje výpůjčky elektronických knih pro naše doma zavřené klienty.
Je to na jednu stranu vlastně dobře, protože nás okolnosti donutily
a zrychlily nutnost vzniku této nové služby půjčování knih virtuálně. Projekt
je úspěšný a získala jsem pro knihovnu dotaci v celkové výši 150 tisíc korun
– realizace v nejbližších měsících!

https://kpsys.cz/cs/knihovni-system-verbis

Čtení vede k umění a účel světí prostředky – jestli papírová nebo
elektronická kniha, to je ve finále zatím jedno, hlavně musí být knihovny
připraveny na všechny možné a dostupné varianty na dnešní složité cestě
ke svému čtenáři a navíc v době pandemických ohrožení.

L I D É , Č T Ě T E !

https://kpsys.cz/cs/knihovni-system-verbis


Novinky v knihovně  – inspirujeme ostatní
BIBLIO-BOX
VÝHODNÁ novinka - zakoupen z odměny za knihovnu Zlínského kraje – 10 tisíc korun - děkujeme -
kdy jsme dofinancovali nákup BIBLIO-BOXU – neocenitelná pomoc knihovníka nejen v době
karantény a zavření knihovny – v tichosti stojí venku a 24 hodin denně „požírá“ knihy bezkontaktně

Mohu i rychleji půjčovat novinky – klient přečte a při procházce vrátí kdykoliv během dne – je
zkrátka SKVĚLÝ! Např. i návštěva u lékaře vyřeší problém s vrácením knih – jeden knihovník?
Pravděpodobnost tu je a hlavně klient /ČTENÁŘ NECHCE nosit přečtené knihy zpět domů!
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Inspirovali jsme např.:

Knihovny UPOL
Knihovna a Šenovské muzeum
Knihovny Hulín, Dobrá, Brušperk,
Moravská Nová Ves, ŠKODA AUTO
Vysoká škola, Město Bor, Lipová-
lázně, Pecka, Kralupy n. Vltavou,
Nepolisy, Vyšší Brod, Praha Radotín,
Klobouky u Brna, Rousínov, Vlčnov,
Odolená Voda, Kněžmost, …

Vyrábí AC-Akustika
Valašské Meziříčí
www.ac-akustika.cz/

http://www.ac-akustika.cz/


Akce
Školení knihovnice/knihovníka - všem vřele doporučuji
investovat čas a péči nejen do všech kolem, ale občas i do svého
vzdělávání a zvyšování odbornosti

3x 8 hodin v sobotu v hlavním městě v akademickém prostředí – nemůže 
být pro knihomola z dědiny nic lepšího v rámci sebevzdělávání! 

• leden a únor 2020 - Praha, Akademie Literárních novin a
Současná česká literatura s doktorem Petrem Bílkem – je
zážitek sám o sobě – perfektní výklad o naší současné
literatuře + nezapomenutelné setkání s hostem školení – viz
foto s Arnoštem Goldflamem!!

• Další školení: Současná literatura pro děti a mládež,
Udržitelnost v knihovnách,
Jak citovat,
Canva (2021)

• ovšem rok 2019 s ALN a Tvůrčí psaní v Paříži? Po dvaceti
letech práce vesnické knihovnice? Nezapomenutelný zážitek,
ale to by nám zabralo veškerý čas zde, o tom někdy příště.

Využívám i semináře a školení z nadřazených knihoven – MVK
Vsetín a KFBZ Zlín – děkuji, jste nejlepší pomocníci na svém místě
pro knihovníky z malých knihoven – regionální funkce a práce
metodiků jsou pro vesnického knihovníka nezastupitelné!
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Školení Současná česká literatura Akademie Literárních novin Praha, duben 2020



Připravuji: Beseda pro MŠ: Petr Stančík - Jezevec Chrujda
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Oblíbený jezevec Chrujda – tentokrát bojuje s Koronavirem v lese – akce pro MŠ + OMALOVÁNKY



Knihovna Halenkov - co chceme za odměnu z MK = 70 tisíc Kč
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Finanční odměnu za Knihovnu ČR bych ráda investovala
do elektrického ekologického dopravního prostředku
na rozvážkovou službu, která se rozmáhá nejen díky
pandemické situaci a uzavření knihoven.

V roce 2020: 130 rozvozů za dobu uzavření knihovny.
Letos budu počítat přesně, neboť chci přesvědčit naše
vedení obce a zakoupit ekologické elektrokolo z odměny,
kterou naše Knihovna vyzískala a chci jezdit za čtenáři
na kole a mít v popsaném košíku reklamu:

„Nejlepší Knihovna ČR 2020“  

a ještě malý „antikvariát“, když někoho cestou potkám…

Je to zdravé a myslím, že pro knihovnu nemohu dělat
lepší reklamu…doposud rozvážím svým vozem a vůbec mi
to nevadí, ovšem na „knihovnickém kole“ to bude nejlepší
reklama!

Proinvestovat přidělené peníze do reklamy není ztráta,
naopak – chci pořídit banner 4x4m na budovu, ať se
o nás ví!

Za zbylé finance nakoupíme e-knihy do fondu.



Jak Halenkov k nové Knihovně přišel…
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Akce Knihovny Halenkov
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17 ročníků Karnevalu pro děti, Mikulášské besídky, Dětské dny, Lampionové průvody, Adventní koncerty, Halenkovské slavnosti



Pasování prvňáčků na čtenáře naší Knihovny
17. ročník + raut jsme letos stihli úplně o fous, když se otevřela
v červnu 2020 základní škola po karanténě, celkem 2 třídy a 35
nových čtenářů, kteří to i přes zavřenou školu dokázali a umí
číst – knihovna má radost!

DĚTI a MLÁDĚŽ do 9. třídy ZŠ u nás v Halenkově  

Z D A R M A  už 21 let! 

Děti mohou do knihovny „v papučích“, protože sídlíme
v budově Základní školy Halenkov, se kterou mám vynikající
spolupráci – učím český jazyk 6. B každý den, mohu s dětmi
pracovat v knihovně, v sále, zkrátka děti nemají lepší podmínky
ke čtení široko daleko…
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Dnes využívám možnosti ČTENÍ POMÁHÁ
Další akce:  https://www.sknizkoudozivota.cz/

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-

jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka

https://www.sknizkoudozivota.cz/
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka


Akce Knihovny Halenkov
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Beseda se psem o psech Pes Stavros – největší lákadlo pro děti i dospělé už 7 let
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Na základě leporela 
Psi, psi, psi! od Ivony Březinové 
vznikla velmi úspěšná beseda

Pes, nejlepší přítel člověka.  

Žáci 5. třídy ZŠ Halenkov



Výstava Komenského Labyrint světa a ráj srdce
„Komenský by plakal…“

15

…a to mohu říct téměř na jistotu, protože mám vedle v sále už půl roku připravenou, nainstalovanou, a třikrát prodlužovanou VÝSTAVU
Labyrint světa a ráj srdce v kolážích Miroslava Huptycha, zapůjčenou z Knihovny J. A. Komenského v Praze, a kterou jsem chtěla 15. 11. 2020
připomenout na den - 350. výročí úmrtí Mistra Jana a stále se mi to nedaří, neboť ZÁKAZ vystavovaní neustále platí!
Je to smutné! Prodlouženo do 28. 2. 2021! Snad to někdo uvidí! A? Neviděl to nikdo! Tolik práce nazmar, vzhledem k Mistru Janovi
až symbolické – zkrátka zmařená práce.

Miroslav Huptych - J. A. Komenský - Svět andělský, Kalendář Ráj
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Další akce naší Knihovny



Benefity pro naše klienty
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Káva s sebouReklamní ekotaška Bezbariérový přístup



Za pozornost děkuji!
knihovnice ČR  Mgr. Marcela Šuláková

+420 608 060 060

knihovnicazhalenkova@centrum.cz

www.knihovnahalenkov.cz


