
Nominace na cenu Knihovna roku 2011:  

 

Obecní knihovna v Nové Vsi nad Nisou oceněná v soutěži Vesnice roku Libereckého 

kraje 2011 Diplomem za vzorné vedení obecní knihovny + finanční odměnou ve výši 

10 000 Kč 

 

 

Oficiální název knihovny uvedený v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury zní „Obecní 

knihovna v Nové Vsi nad Nisou“. V současné době však knihovna užívá název Obecní a 

spolková knihovna Nová Ves nad Nisou. Důvodem je skutečnost, že obecní knihovnu 

spravuje od roku 2010 na základě smlouvy s obcí občanské sdružení „Spolek pro volný čas 

Novovesan“. Funkci knihovnice ve stejném roce začala vykonávat paní Barbora Edwards. 

V prostoru školní třídy se spojila knihovna obecní s nově zřízenou knihovnou spolkovou. 

Nabídka beletrie, základní naučné literatury a několika titulů časopisů se tak obohatila 

o regionální literaturu, publikace pro kreativní tvorbu, volnočasové aktivity a environmentální 

vzdělávání a osvětu. Knihovna dále disponuje velkým výběrem aktuálních map regionu: 

turistickými a lyžařskými mapami, cyklomapami, mapami přírodních a kulturních zajímavostí 

Libereckého kraje, k dispozici jsou i reprodukce historických map vybraných oblastí. V roce 

2009 byl knižní fond spolkové knihovny rozšířen o řadu turistických průvodců z oblasti 

Jizerských hor, Lužických hor a Českého ráje.  

V knihovně jsou pravidelně pořádány besedy a výtvarné dílny, již druhým rokem děti mohly 

v knihovně strávit Noc s Andersenem, úspěch měla beseda s výtvarníkem Adolfem Dudkem. 

Ve školním roce 2010/2011 byl realizován projekt Tvořivá knihovna aneb workshopy pro 

maminky s dětmi. Starším občanům s omezenou pohyblivostí je určena služba Knihy až do 

kuchyně (rozvoz knih).  Postupně se zavádí automatizovaný knihovní systém, občané budou 

mít k dispozici i on-line katalog na internetu. Prostředky na zavedení AKS získal pro svou 

knihovnu spolek Novovesan v rámci programu VISK 3. O všech svých aktivitách a 

poskytovaných službách informuje knihovna na vlastních webových stránkách 

www.knihovnanovavesnn.webk.cz.  

Spojení obecní knihovny s občanským sdružením Spolek pro volný čas Novovesan lze 

hodnotit jako vydařené. Činnost knihovny se prolíná s akcemi občanského sdružení – 

workshopy, besedy a další akce probíhají v prostorách knihovny. Výsledky základní činnosti 

knihovny – tj. půjčování knih a časopisů jsou po letech stagnace na vzestupu, i když 

procentuálně ve vztahu k počtu obyvatel stále poměrně nízké. Knihovna je významnou 

součástí života obce a obec na ni nezapomíná ani ve svém rozpočtu. Vedle výměnných fondů, 

které do knihovny pravidelně dodává pověřená MěK Jablonec nad Nisou, byly do knihovny 

nakoupeny knihy a časopisy z prostředků obce v celkové hodnotě 7 500 Kč.  

Mezi obcemi, které se v roce 2011 přihlásily v Libereckém kraji do soutěže Vesnice roku, 

zvítězila knihovna v Nové Vsi nad Nisou svými aktivitami a propojením s kulturním a 

společenským životem obce.  Ohodnotili jsme i schopnosti provozovatelů získávat pro 

knihovnu i spolek prostředky z dotací a grantů. Příprava žádostí a projektů vyžaduje značné 

množství času, ale hlavně chuti do obětavé práce pro své spoluobčany.   

 

http://www.knihovnanovavesnn.webk.cz/

