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Obývák vesnice
je neformální spolek, jehož cílem je oživit a pečovat  
o knihovnu J. M. Hovorky ve Statenicích tak, 
aby se stala obohacením pro život v naší obci.

Spolek Obývák vesnice tvoří (zleva doprava):
Zuzana Brychtová Horecká, Barbora Černohorská a Pavlína Talacko



Proměna knihovny J. M. Hovorky ve Statenicích 
rok 2017

1. půlrok

ZROD
Paní knihovnice Květa  
Englerová hledá 
nástupkyni/nástupce.
Rodí se první sny 
o komunitní knihovně.

Vznik neformálního spolku 
OBÝVÁK VESNICE
Zuzana Brychtová Horecká
potkává Barboru Černohor-
skou a sny dostávájí pevné 
obrysy.
Usilovná práce na získání 
grantu ve výši 100 000,- Kč 
od Nadace VIA 
v rámci programu Živá 
komunita.
Za podpory paní starostky 
obce.

GRANT
Obývák vesnice
získává od Nadace VIA 
možnost grantu 
v plné výši. Podmínkou 
získání grantu  
je finanční spoluúčast 
místních lidí.

17. 5.
OBÝVÁK VESNICE
aneb komunitní knihovna 
ve Statenicích
Představení projektu 
veřejnosti.
Zúčastnilo se 40 lidí.
Součástí byla dílna 
animovaného filmu pro děti 
a piknik na Parádnici.

21. 6.
Benefiční knižní aukce 
HON NA KNIHY
Zúčastnilo se 40 lidí
Vydražilo se přes 20 000 Kč, 
které nadace VIA 
zdvojnásobila a uvolnila 
zbytek financí. Podmínka 
k získání grantu byla splněna.
Celý výtěžek byl použit 
na obnovu dětského 
knižního fondu.

31. 6.
PŘEDÁNÍ KNIHOVNY
Obývák vesnice přebírá 
knihovnu 
od dosavadní knihovnice 
paní Květy Englerové.

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN



6. 9.
OTEVŘENÍ KNIHOVNY
V NOVÉM HÁVU
Provoz knihovny byl zahájen 
výstavou pana 
ak. mal. Petra Šmahy.
Přišlo 50 lidí. Knihovna 
tak získala mnoho nových 
uživatelů.

27. 9.
Zahájení chodu 
pravidelného
DĚTSKÉHO KLUBU
Každou středu od 16:30  
do 18:00 přijde do klubu 
okolo 10 dětí. Společně si 
čteme, tvoříme, hrajeme.

11. 10.
BUBENICKÁ DÍLNA pro děti
s Veronikou Trachtovou
Zúčastnilo se 15 dětí. 

18. 10.
SETKÁNÍ KNIHOVNIC 
A KNIHOVNÍKŮ
z okolních vesnických 
knihoven.
Sdílení zkušeností 
a informací.

21. 10.
PŘIJĎTE SI RÝPNOUT
do knihovnického záhonu!
Úprava záhonu vedle 
knihovny, 
příprava na program 
Zahradníkův rok.
Zúčastnilo se 35 lidí.

11. 11.
SVATÝ MARTIN
Dílna stínového divadla 
a lampionový 
průvod s příjezdem  
sv. Martina.
Zúčastnilo se přes 150 
místních lidí. 

15. 11.
O SAUDSKÉ ARÁBII
Povídání Markéty Wright
pro děti i dospělé. 
Zúčastnilo se 20 lidí.

28. 11.
O ESENCIÁLNÍCH OLEJÍCH
přednáška Lenky Markové 
a Vládi Horeckého
Zúčastnilo se 7 lidí.

VÝSTAVA
ZIMA, MRÁZ A OHEŇ
V NÁS
Výstava fotografií Dagmar 
Plotěné a kostýmních návrhů 
Barbory Burdové u příležitosti 
stejnojmenného představení 
statenické režisérky Apoleny 
Novotné. Probíhá do konce 
roku.

20. 12.
ON-LINE KATALOG
Spuštění on-line katalogu, 
který budeme postupně 
doplňovat o všechny tituly  
v naší knihovně.

PROMĚNA PROSTOR KNIHOVNY
Malování, změna interiéru dle návrhu designérky, 
nákup a instalace nového nábytku a rolet 
(spolupráce s OÚ). 
Práce na vyřazení zastaralé části knižního fondu 
(dle doporučení knihovny v Kladně).
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2. půlrok

PŘIJĎTE SI RÝPNOUT
do knihovnického záhonu!

 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 21. ŘÍJNA v den voleb
od 10 do 12 hodin.

Zapojte se s námi do přípravy na program 
„Zahradníkův rok“ 

úpravou společného záhonu 
vedle knihovny.

Zahradnické nářadí (rýč, lopatka, motyčka) pokud možno s sebou.

Ve spolupráci s prodejní zahradou TREES.
Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita.

Aktuální informace najdete 
na našem fb nebo na 

www.obyvakvesnice.cz

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
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v číslech

1. 1. – 31. 6. (6 měsíců)
původní provoz

6. 9. – 28. 11. (3 měsíce)
nový provoz – Obývák 
vesnice

celkový počet návštěv 122 451
počet nově registrovaných čtenářů 11 43
počet půjčených knih 114 140
počet podporovatelů a dobrovolníků asi 2 44
počet akcí pro veřejnost 1 7
počet výstav 0 2

Obývák vesnice knihovně v roce 2017 věnoval:
80 000 korun za celkovou proměnu knihovny
40 000 korun za nově nakoupené knihy
minimálně 600 odpracovaných hodin



Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,

v minulých dnech jsme navštívily na žádost nových knihovnic 
Vaši knihovnu, abychom konzultovaly všechny náležitosti, které 
se knihovnické práce a legislativy s ní spojené týkají.

Byly jsme velice mile překvapené tím, jaké pozitivní změny Vaši 
knihovnu a kulturní dění v obci čekají, s jakým  
entuziasmem, povědomostí a zájmem jsme se setkaly  
a velice se těšíme na každou zprávu z činnosti těchto dam,  
na reakce obyvatel Statenic i samotného zastupitelstva.

Základním krokem pro vybudování fungující knihovny  
21. století je kromě úprav a rozsáhlé činnosti, kvalita  
knižního fondu, který by měl odpovídat kritériím  
Ministerstva kultury ČR a dalších institucí knihovnického  
oboru (Národní knihovna ČR, IFLA, Krajský úřad  
Středočeského kraje ad.).

Podle stávajícího standardu a dalších doplňujících materiálů 
Národní knihovny ČR platí, že:    

Knihovní fond je dynamický zdroj, který vyžaduje stálý přísun 
nových materiálů a vyřazování starých, 
aby si udržel svůj význam pro místní komunitu a přiměřenou 
aktuálnost.Z tohoto důvodu d o p o r u č u j e m e aktualizaci 
fondu, tj. vyřazení titulů zastaralých, 
poškozených, duplicitních a těch, které neodpovídají čtenářské-
mu zájmu místních obyvatel.
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Doporučující zpráva ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně

Středočeská vědecká knihovna v 
Kladně, p. o.
Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno
tel.: 607 079 149
e-mail: matejckova@svkkl.cz
www.svkkl.cz 

Hana Matějčková
vedoucí oddělení služeb knihovnám
v regionu Kladno
tel.: 607 079 149
e-mail: matejckova@svkkl.cz

V souvislosti se změnami bychom chtěly poděkovat paní  
Květě Englerové, které odvedla skvělou práci, kdy se pokoušela 
o včlenění činnosti knihovny do veřejného života ve Vaší obci  
a popřát nejen jí, ale i Vám všem zúčastněným, aby nadcházejí-
cí změny vedly ke spokojenosti nejen čtenářů, ale i všech  
ostatních obyvatel obce, abyste se dočkali onoho zázračného  
„to se nám tu pěkně žije“.  

S pozdravem

Hana Matějčková
vedoucí oddělení služeb knihovnám v regionu Kladno
tel.: 607 079 149
e-mail: matejckova@svkkl.cz

a Zuzana Kantová 
metodička odd. služeb knihovnám v regionu Kladno
tel.: 601 131 096
e-mail: kantova@svkkl.cz

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno
www.svkkl.cz 



OBÝVÁK VESNICE
VÁM DĚKUJE ZA POZORNOST!

www.obyvakvesnice.cz


