
Setkání dobrovolných knihovníků – Oldřichovice 2016 

 

 Každé dva roky pořádá Knihovna Boženy Benešové Napajedla pro 

dobrovolné knihovníky svého knihovnického střediska setkání. V letošním roce 

se uskutečnilo ve středu 20. července 2016 v Obecní knihovně Oldřichovice, 

která za poslední roky prošla mimořádnou proměnou. Důvodem byla inspirace 

pro ostatní knihovníky, kudy by se mohla ubírat modernizace, popřípadě 

rekonstrukce jejich knihoven. A některé by si to docela zasloužily.  

Vřele nás přijala starostka obce paní Marie Bartková, pracovnice obecního 

úřadu Lenka Večeřová a samozřejmě knihovnice paní Radka Viceníková. 

Postaraly se o bohaté občerstvení, které bylo doplněno unikátními zákusky, 

přivezenými paní Pavlínou Bieberlovou z Halenkovic.  

Pozvání na setkání  přijal i bývalý oldřichovický knihovník pan Vincenc Strojil.  

Po přivítání se uskutečnila prohlídka knihovny s komentářem paní Viceníkové, 

která se podělila o své zkušenosti z rekonstrukce knihovny. 

Následovala pracovní část setkání. Probrali jsme statistiky knihoven za 1. 

pololetí 2016, ujasnili si, kdo je registrovaný čtenář, přišli jsme na to, že 

pravděpodobně nezjistíme návštěvnost webové stránky, snad jen, kdybychom 

si zaplatili nadstandartní služby (což ale nikdo platit nebude). 

Potěšitelné je, že všechny knihovny nakupují nové knihy a nespoléhají jen na 

výměnné soubory. Nakupují tak, že téměř nestíháme zpracovávat. Za 1. pololetí 

bylo pro středisko zpracováno 820 nových knih. Dobré by bylo nenakupovat jen 

u prodejců, kteří většinou nabízejí starší knihy a v levných knihách, ale určitou 

částku finančních prostředků věnovat na nákup aktuálních novinek. 

Knihovníci se snaží o co největší návštěvnost svých knihoven a připravují pro 

své čtenáře nejrůznější akce. 

Tam, kde mají školy, je dobré navázat spolupráci, což mnohé knihovny dělají. 

Na  příští školní rok 2016/2017 jsme knihovnám nabídli spolupráci v 

celostátním projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, kterého se naše 

knihovna účastní již několik let, což se setkalo s ohlasem. Celý projekt lze 

podpořit akcí Čtení pomáhá a mohli by se do ní zapojit žáci nejen z Napajedel, 

ale i Halenkovic, Pohořelic, Spytihněvi a Žlutavy. 



Dalším bodem programu bylo získání dotací na nákup PC z VISKu 3. V letošním 

roce dotaci obdržely Napajedla, Karlovice a Oldřichovice, v příštím roce by o 

dotaci měly zájem Halenkovice.  

Knihovnám byly nabídnuty přednášky bývalé učitelky Mgr. Romany Kempové. 

Věnuje se zdravé výživě, zdravému životnímu stylu a výchově dětí mladšího 

školního věku. 

Připomněli jsme si přednášku ředitelky Městské knihovny v Olomouci  paní 

Pruckové, která nám řádně vysvětlila, že máme vyřazovat, vyřazovat, vyřazovat. 

Staré knihy má mít Národní knihovna v Praze a ne my. Naši knihovníci, i my 

v Napajedlích, se tím začínáme řídit a vyřazujeme. 

Rovněž jsme si připomněli, že i nejmenší knihovna by měla mít alespoň 2 500 

svazků, čehož některé knihovny našeho střediska nedosahují. Největší knihovna 

v Halenkovicích má 8 174 knih, nejmenší v Karlovicích 1 669 knih. 

Na závěr setkání proběhla živá diskuze na nejrůznější témata. 

 

 

      


