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Knihovna věc veřejná
Krajská knihovna Karlovy Vary pořádá tuto středu 19. 9. 2018 od 14:00 do
16:00 hodin panelovou diskusi k celostátnímu projektu Knihovna věc veřejná.
Celostátní akce pořádaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR,
Sdružením knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkova,
Svazu měst a obcí a s podporou Ministerstva kultury ČR se koná letos ve všech
krajských knihovnách České republiky a ani Krajská knihovna Karlovy Vary není
výjimkou.
„Základním impulsem k této celostátní akci je oslava dvou významných výročí.
Jednak 100 let od vzniku naší republiky a také 100 let od přijetí prvního knihovního
zákona, který tehdy uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a
prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatelstva,“ říká ředitel Krajské knihovny
Karlovy Vary Vratislav Emler a dodává: „ I díky tomu má dnes Česká republika
nejhustší síť veřejných knihoven na světě, které ročně navštíví téměř 24 milionů
čtenářů a návštěvníků. Proto je jistě potřebné zamyslet se nad tím, kam mají
knihovny, s tak významnou tradicí, v budoucnu směřovat.“
Právě na toto téma budou hovořit i účastníci středeční panelové diskuse v Krajské
knihovně Karlovy Vary.
Účast na diskuzi přislíbili:
 Mgr. Daniela Seifertová - náměstkyně hejtmanky a radní pro kulturu
Karlovarského kraje
 Mgr. Jiří Klsák - náměstek primátora města Karlovy Vary
 PaedDr. Vratislav Emler - ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary
 Mgr. Daniela Drobečková - ředitelka Městské knihovny Sokolov
 Mgr. Hana Tužarská – zástupkyně ředitelky Městské knihovny Cheb
 Zdeněk Janský - místostarosta města Hroznětín
 Pavel Hrysz – starosta obce Dolní Nivy, člen Svazu měst a obcí
 Úvodní prezentaci přednese PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu
Národní knihovny České republiky.

Stejně jako na ostatní kulatých stolech v celé ČR, tak se i v Karlových Varech budou
probírat témata budoucnosti knihoven v dnešním digitálním světě, zejména pak
otázky směřování knihoven v našem regionu.
Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým
návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Odpovědi na tyto i další
otázky budou hledat účastníci diskuze s cílem urychlit proces proměny veřejných
knihoven, na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí.
Program je určen především odborné veřejnosti, ale srdečně zváni jsou i zájemci
z řad čtenářů a návštěvníků, kterým knihovny a jejich budoucnost leží na srdci nebo
se o ně prostě jen zajímají.

Bc. Michaela Němcová, Krajská knihovna Karlovy Vary, tel. 354 222 804, T-mob.
+420 736 514 048, sekretariat@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz

