
ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 15. března 2017 

v Městské knihovně Josefa Čižmáře ve Vizovicích 
 

Přítomni: J. Dorňáková, Mgr. R. Jarková, J. Kapustová, Mgr. G. Klabačková, Mgr. B. Krejcárková, 

Mgr. P. Nášel, K. Sobotíková, DiS., J. Sojová, T. Heinzová, S. Ondrášová, H. Stloukalová 

PhDr. Z. Friedlová, Ing. J. Tomancová, Bc. V. Adámková 

Hosté:   Mgr. Alena Hanáková 

Nepřítomni:  J. Surovcová 

 

 

Přivítání v  Městské knihovně Josefa Čižmáře Vizovice, Mgr. Alena Hanáková, Mgr. Blanka 

Krejcárková 

Místostarostka města Vizovice přivítala všechny zúčastněné jménem MěÚ Vizovice. Ve svém 

příspěvku zdůraznila význam spolupráce knihoven a obcí jako jejich zřizovatelů. Zmínila pozitivní 

dopad přestěhování městské knihovny do nových prostor kulturního domu, mimo jiné  se zvýšil  

počet uživatelů knihovny a celkově se zlepšilo povědomí obyvatel Vizovic o knihovně. 

Mgr.  Krejcárková 

- Proces stěhování knihovny, reakce uživatelů, pozitivní ohlasy 

 

Úvodní slovo, PHDr. Zdeňka Friedlová 

- Zhodnocení situace ohledně regionálních funkcí v kraji. ČR má největší hustotu knihoven na 

světě, funguje podpora obcí na  provozování knihoven,    vícezdrojové financování knihoven 

- Důležité období – dochází k řadě legislativních změn, např. připravuje se přijetí nové 

směrnice EU o ochraně osobních údajů, novela knihovního zákona, byl novelizován autorský 

zákon. 

- V Radě Zlínského kraje má na starosti oblast kultury a památkové péče člen rady Mgr. 

Miroslav Kašný 

- důraz na správný výběr naučné literatury, zaměřit se na regionální fond i menší 

nakladatelství. Doporučení časopisu Dějiny a současnost a Východní Morava (zde bývají 

recenze na zajímavou historickou a regionální literaturu) 

- školní knihovny – samostatný subjekt, udržovat dobré styky se školami a dále je motivovat 

k návštěvám knihovny, zdůrazněn vliv četby na vývoj dítěte 

- využívat facebook k propagaci akcí, nových knih i služeb v knihovně. Využívat zajímavé detaily 

z činnosti knihovny, fotografie, videa. 

 

Regionální funkce v roce 2017 – Ing. Jana Tomancová 

- Na základě navýšení tarifních platů pracovníků v kultuře bude v roce 2017 navýšena 

hodinová sazba na 157 Kč za 1 hod. regionálních služeb realizovaných na základě objednávky 

u provozovatelů knihoven. 

- V roce 2017 bude vyhodnoceno plnění cílů Koncepce rozvoje RF na období 2014-2017 a bude 

připravována  nová  koncepce  na období 2018 – 2021. Je třeba se zaměřit i na plnění cílů 

Celostátní koncepce knihoven ČR pro období 2017 -  2020. 

- Připomenutí priorit koncepce a jejich plnění:  

o komunikace se zřizovateli knihoven minimálně 1x ročně – nejdůležitější jsou 

metodické  návštěvy a  konzultace,  možností  pro  komunikaci  se zřizovateli jsou též 

semináře pro starosty a knihovníky, předání ročenky Knihovny Zlínského kraje 



o automatizace – využití dotačního programu VISK 3 – pro rok 2017 bylo podpořeno 13 

projektů knihoven okresu Zlín, automatizovaný výpůjční systém (minimálně u obcí 

nad 1000 obyvatel), aktualizovaný web s fungujícím on-line katalogem 

o průzkum spokojenosti uživatelů se službami knihovny – podle standardu 

knihovnických služeb by se spokojenost měla zjišťovat jedenkrát za 5 let pomocí 

standardizovaného dotazníku – obecní knihovny ankety většinou provedly, některé 

MěK by měly anketu uskutečnit v letošním roce (KKFBZ bude ve 2. pololetí pořádat 

kurz Jak vytvářet a zpracovávat dotazníky v knihovnách) 

o výměnné soubory – většinově se daří motivovat obce k pomoci s odvozem, zájem je 

také o soubory na přání 

o motivovat knihovny k rozšiřování vlastního knihovního fondu – daří se (jen 4 obce 

z okresu nekoupily v roce 2016 žádnou knihu do vlastního fondu)  

o oceňování knihoven kraje – pro letošní rok bude vyhlášeno opět v dubnu 2017 

o vzdělávání - letos bude knihovnické minimum na podzim, pravděpodobně v září. Už 

teď je dobré si vytipovat případné účastníky kurzu. Zveřejněn plán vzdělávacích akcí 

pro 1. pololetí. 

 

Statistické výsledky za rok 2016 – Bc. Věra Adámková 

- Poděkování za výkazy a komentáře RF za uplynulý rok, za statistické výkazy i spolupráci na 

objednávkách RF na rok 2017 

- Letos je naplánováno v knihovnách okresu Zlín 19 revizí 

 

Celkový počet registrovaných čtenářů: 

- knihovny okresu Zlín celkem mají 31 409 registrovaných čtenářů, tj. o 336 méně než v roce 

2015; z toho bylo 8 160 čtenářů do 15 let, tj. o 329 méně.  

 

 Okres Zlín    2015 2016        rozdíl 2015/2016 

Návštěvníci celkem  1 471 426 1 432 223 -39 203 

Fyzické návštěvy 566 091 562 208 -3 883 

Z toho návštěvníci internetu (v knihovně) 58 494 50 221 -8 273 

Návštěvníci on-line služeb 905 335 870 015 -35 230 

Počet návštěv webové stránky knihovny 672 112 743 713 71 601 

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí          57 527          72 187             14 660 

 

 

Uskutečnilo se 2 453 kulturních a vzdělávacích akcí, na které přišlo celkem 72 187 účastníků. 

Ve srovnání s rokem 2015 zaznamenaly pokles všechny kategorie návštěvnosti, kromě účastníků 

kulturních a vzdělávacích akcí. Internetu využilo méně o 8 273 uživatelů – stále klesající návštěvnost 

uživatelů  internetu  souvisí  s rozšířením WIFI  v knihovnách,  celkovou  dostupností internetu a také  

počtem vlastních zařízení, které uživatelé mají.   

Návštěva webových stránek zaznamenala ve zlínském okrese oproti roku 2015 zvýšení o 71 601 

na 743 713. Nárůst se projevil zejména  na webových  stránkách  neprofesionálních  knihoven, zde 

ovšem po zkušenostech z ostatních knihoven bude nutno prověřit správnou funkci evidence 

http://www.kfbz.cz/zverejneny-vysledky-dotacnich-programu-visk
http://www.kfbz.cz/zverejneny-vysledky-dotacnich-programu-visk
http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/nabidka_vzdelavani_pro_knihovniky_-_1._pololeti_2017.pdf
http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/nabidka_vzdelavani_pro_knihovniky_-_1._pololeti_2017.pdf


návštěvníků webů. (doporučení sledovat evidenci přes funkci Google Analytics – postup uveden na 

konci zápisu z porady) 

Ve zlínském okrese mají všechny základní knihovny s profesionálními i neprofesionálními pracovníky 

webové stránky. On-line katalogy mají všechny profesionální knihovny a 76 neprofesionálních 

knihoven.   

Knihovny zlínského okresu dosáhly celkem 1 729 006 výpůjček (o 69 145 méně než v roce 2015), 

z toho bylo 205 737 výpůjček periodik (o 3 769 méně) a 776 305 prolongací (o 32 597 méně). Největší 

pokles byl zaznamenán u výpůjček naučné literatury pro dospělé čtenáře. 

Podrobnější ukazatele návštěvnosti a výpůjček v jednotlivých typech knihoven jsou uvedeny 

v přiložené prezentaci. 

Knihovní fond knihoven zlínského okresu byl v roce 2016 doplněn o 32 420 svazků knih  

a dalších druhů dokumentů. Do přírůstku knihovního fondu krajské knihovny byl započítán i roční 

přírůstek výměnného fondu 2 816 knihovních jednotek. Úbytek knihovního fondu za všechny 

knihovny našeho kraje v roce 2015 činil 29 299 svazků. 

Celkové náklady na pořízení knihovního fondu v okrese Zlín činily 5 724 766 Kč (o 391 945 Kč více 

než v roce 2015). Pozitivní je, že se částka na nákup KF i počet zakoupených knihovních jednotek 

zvyšuje, stejně tak je vyšší i počet vyřazených knih. Z toho plyne, že knihovní fond se postupně 

obměňuje a aktualizuje. Náklady na pořízení periodik vzrostly celkem o 8 325 Kč.  

 

  2015 2016         rozdíl 2015/2016 

Knihovní fond  1 060 343 1 063 464 3 121 

Přírůstky 32 091 32 420 329 

Uživatelé 31 745 31 409 -336 

Uživatelé do 15 let 8 489 8 160 -329 

Fyzické návštěvy 566 091 562 208 -3 883 

Výpůjčky 1 798 151 1 729 006 -69 145 

 

Další informace: 

- Rejstřík ADR na stránkách NK – průběžně opravovat údaje o knihovnách. Společné heslo 

vygenerované počítačem ani heslo Etnograf nefunguje, do adresáře se lze dostat pouze na 

základě hesla vygenerovaného pro každou knihovnu zvlášť (seznamy zaslané v lednu z NK 

předány pro jednotlivé knihovny). 

- Firma ALBI umožňuje opět knihovnám cenově výhodný nákup společenských her – nabídka 

přeposlána e-mailem 1. 3. 2017 

 

 

 

 



Vzdělávací akce pro knihovníky v KKFBZ 

- Seminář 12. Setkání starostů obce a knihovníků okresu Zlín ve středu 5. dubna 2017 

- Konference Elektronické služby knihoven ve dnech 16. -17. května 2017 

- Literární jaro  - 24. 4. – 5. 5. 2017 

- Další  vzdělávací akce a kurzy v příloze zápisu 

Jak vznikala nová  knihovna ve Vizovicích  Ing. Jaromír Slezák – MěÚ Vizovicce 

- stavební úpravy v Domě kultury proběhly v rekordně krátkém čase 

- vybavení a úprava interiérů byla navržena designéry 

- otevřeno od října 2016, v letošním roce proběhne výměna oken v dětském oddělení 

Informace zástupců knihoven  

Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice – Mgr. Blanka Krejcárková 

- byla provedena revize knih na pobočce v Rakové, tato pobočka se ruší, knihy jsou 

převezeny do Zádveřic 

- Ublo – problémy s knihovníkem, nutnost metodické návštěvy 

- Lutonina – knihovna se letos bude stěhovat do nových prostor 

- Poslední porada starostů vizovického regionu byla zahájena snídaní v knihovně – pozitivní 

reakce zúčastněných, motivace ke změnám i v jiných obcích 

- Z prostředků Nadace L. a V. Klausových počítačové kurzy pro seniory 

 

Knihovna Boženy Benešové Napajedla – Svatava Ondrášová 

- Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2016/2017 - pro děti zapojené do projektu, bude 

- v květnu program s malířem a ilustrátorem Adolfem Dudkem 

- podařilo se získat několik dětí do charitativního projektu Čtení pomáhá 

- pokračují přednášky Mgr. Kempové – Rodičovství s respektem a láskou už proběhla v únoru, 

v dubnu proběhne Výživa pro různé věkové skupiny 

- 14. ročník burzy knih s názvem Březen – měsíc knihy  

- Pokračuje spolupráce s kluby seniorů – přednášky, seniorský kvíz, kurzy Internet pro seniory 

- Den otevřených dveří pro matky i otce na MD – spolupráce s domem dětí a mládeže Matýsek 

- soutěž pro všechny dětské čtenáře – Pohádková šifra  

- Noc s Andersenem organizuje v Napajedlích Matýsek, do knihovny přijdou na večerní 

program 

- v týdnu od 6.3. – 10.3. – přihlášení zdarma a amnestie pro zapomnětlivé čtenáře 

 

Městská knihovna Otrokovice - Mgr. Radka Jarková 

- letos je naplánovaná revize v Mysločovicích, 

- proběhlo zpracování knih pro Machovou, Mysločovice a Tlumačov, v Machové proběhlo 

-  i vyřazování KF 

- zapojení do akce Semínkovna 

- v březnu proběhly úspěšné akce Hravý týden pro děti  - K jako kamarádi a cyklus Rok 

v lidových tradicí – jaro, zapojení do Noci s Andersenem 

- úspěšné cestovatelské besedy (např. Srdcaři v Africe) 

 

 



Knihovna Slavičín – Mgr. Gabriela Klabačková 

- zpracování knih pro Bohuslavice, Rudimov a Loučku 
- Knihovna Lipová má letos slíbeno 8 000 Kč na knihy 
- Rudimov - střídají se dvě knihovnice. Nastoupila zde nově Miroslava Dostálová, pořádá pro děti 

soutěže, výtvarné dílničky 
- Haluzice – bylo ukončeno vyřazování  fondu  z přírůstků a zápis do úbytkových seznamů (cca 800 

knih), nyní probíhá sbírka knižních darů na obnovu KF 
- Bohuslavice nad Vláří - doučovací kroužek - různé předměty, Dětský karneval, připravují Noc 

s Andersenem 

- Loučka – Dětský karneval, připravují Noc s Andersenem 

- Rudimov – čtenářská soutěž, Velikonoční tvoření 

- Slavičín – řada akcí pro dospělé, výstavy, besedy i přednášky, např.: Navštivte náš kniho-obývák! - 

Den otevřených dveří v Městské knihovně Slavičín s bohatým programem, Tátové, mámy, čtěte s 

námi!, U3V, Beseda s J. Jilíkem, odpoledne plné aktivit pro mladé s názvem Zaměřeno na teenagery 

a další. 

 

Městská knihovna Slušovice – Jana Kapustová  

- Březová  – Noc s Andersenem 

- Dešná – VISK na techniku – projektor, plátno, pc (nedostali v plné výši) 

- Hrobice – VISK na upgrade na Verbis, Portaro, revizní program, pc (v plné výši). Po instalaci 

proběhne na Hrobicích revize knihovního fondu 

- Želechovice – zpracování nových knih, vyřazeno téměř 200 knih 

- Slušovice – v únoru začala revize, vyřazování a aktualizace KF 

2. – 10. 3. Přihlašování čtenářů zdarma + prodej vyřazených knih 

Besedy v klubu důchodců i pro děti, spolupráce na Kabelkovém veletrhu Naděje Zlín, zajišťování  

akcí města Slušovice (ples, koncert), Slušovické noviny (účast v redakční radě) 

Městská knihovna v Luhačovicích – Taťána Heinzová 

- Probíhají zápisy nových knih a přeznačování naučné literatury 

- Proběhl bazárek starých knih a týden registrace zdarma pro dítě, které přijde s rodiči 

- Besedy pro dospělé s tématikou zdraví 

- Literární koutek pro předškoláky 

- U3V – téma semestru Čínská medicína v naší zahrádce 

Městská knihovna Fryšták -  Mgr. Pavel Nášel  

- Proběhly metodické návštěvy všech obecních knihoven 

- Akce pro děti, MŠ i ZŠ 

- Ve Fryštáku kdysi hořelo – společná akce se členy divadla Klásek 

- Příběh zpracovávaný dětmi 

- Velký knižní jarmark  po celý březen 

- Další beseda se čtením pro klienty domova pro seniory v Lukově 

 Knihovna Štítná nad Vláří, J. Sojová 

- Akce pro děti (ZŠ i MŠ) – Hravé odpoledne, Popletené pohádky, Literární kvíz, soutěže – 

Vyrůstám s knihou, Jsem literární gramota?, výstavky, besedy 

http://www.stitna.knihovna.cz/


- Ve Štítné vyřazeno přes 700 knih, vyřazování a aktualizace fondu bude i v Popově, do Šanova 

zpracováno 60 knih (dary) 

- Pro dospělé kurzy na PC 

- Knihovna ve Štítné má nový facebook 

- Tvorba obecního zpravodaje a kroniky 

Městská knihovna Valašské Klobouky, J. Dorňáková 
 

- U3V - 29  studentů, výuka probíhá 1x za 14 dní v úterý a čtvrtek 

- Výtvarná soutěž o vstupenku na Noc s Andersenem 

- Kniha pro vás - půjčování na penzionu první pondělí v měsíci 

- Perličkování - celoroční projekt pro děti z DD Smolina 

- 13. - 17. 3. 2017 - Týden registrace zdarma 

- Pro děti knihovnické lekce, Jarní setkání v knihovně, výtvarná dílna, besedy pro školy i dospělé 

-  MěK – zavedeno půjčování audio knih a her – nakoupeny nové hry  

Obvodní knihovna Jižní Svahy, K. Sobotíková, DiS. 

- Revize v roce 2017 - Bohuslavice u Zlína, Podkopná Lhota, Racková, Slopné 

- Provodov – koncem dubna plánováno stěhování – nové regály, nové knihy, před tím bude 

provedena aktualizace a vyřazování KF 

- Hřivínův Újezd – Metodická návštěva zaměřená na využití AKS 

- Lípa – změna knihovnice – paní Pekárková odešla, nyní se střídá D. Divoká a N. Balajková. 

Facebookové stránky, Vyvenči svou knihu – čtenáři dávají na určitou dobu své knihy k půjčení 

- Březnice – výtvarná soutěž Skřítek knihovniček, Scénické čtení pro veřejnost, Noc s Andersenem 

- Veselá – akce pro děti, autorské čtení, výtvarné dílničky, Noc s Andersenem 

- V minulém roce nenakoupily pouze 2 knihovny (z 19), letos už zapsáno 388 knih pro 11 

knihoven 

- Statistika návštěvnosti webových stránek – sledujeme pro 9 obcí, kterým spravujeme webové 
stránky přes Google Analytic, velký rozdíl ve statistice na Webnode za 30 dnů ! 

- OK Jižní Svahy – Knižní bazar, Klub dětských čtenářů, Dopoledne pro maminky s dětmi, 
Velikonoční dílnička 

 

Různé: 

Do literární soutěže Hledání přišlo  119 příspěvků z 25 škol. 20. dubna proběhne vyhlášení  okresního 

kola soutěže, výsledky budou zaslány zúčastněným školám a zveřejněny na webu KKFBZ (budeme 

informovat  MěK). 

Sledování návštěvy webu přes Google Analyticsc – využití zejména u služby Webnode: 

Pokud ještě nejste, musíte se zaregistrovat na Google a následně si vytvořte účet na Google Analytics. 

Na stránce google.cz/analytics klikněte na tlačítko Přihlásit do Analytics (vpravo nahoře) a postupujte 

podle pokynů na obrazovce. Registrace je jednoduchá, pak si  zadáte  název webu  (musíte být 

správci sledovaného webu), na Google Analytics bude vygenerován speciální kód pro danou webovou 

stránku a kód vložíte na webové stránky, kterou chcete sledovat. Lze zadat časové ohraničení a 

sledovat další ukazatele, nabízí se  propojení  služeb, srovnání získaných údajů apod. Postupujte 

podle pokynů pro nastavení měření webové stránky nebo nastavení měření mobilní aplikace.  

Zapsala Věra Adámková, březen 2017 

http://www.knihovna-valasskeklobouky.cz/
http://www.google.cz/analytics/
https://support.google.com/analytics/answer/1008080
https://support.google.com/analytics/answer/2587086

