
ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 21. září 2016 

v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 
 

Přítomni: J. Dorňáková, Mgr. G. Klabačková, Mgr. P. Nášel, S. Ondrášová, K. Sobotíková, DiS, S. 

Bravená, M. Mikulcová, J. Kapustová, J. Sojová, B. Krejcárková 

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

Omluveny:  T. Heinzová, Mgr. R. Jarková 

 

Součástí porady byla prezentace Mgr. Hany Vaškové a Bc. Jany Hoferkové ze služebních cest po 

slovenských a polských knihovnách. 

 

Na začátku porady proběhlo poděkování za dlouholetou práci a rozloučení s knihovnicí ze Štítné nad 

Vláří paní Helenou Zvoníčkovou.  Současně byla představena její nástupkyně paní Jana Sojová.  

 

Mgr. Pavel Nášel předal všem knižní dary – publikaci Fryšták : Kapitoly z dějin města a farnosti. 

 

V úvodu zaznělo poděkování za spolupráci při podání návrhů pro soutěž Knihovna roku 2016 

Zlínského kraje. Ing. J. Tomancová informovala o Slavnostním ocenění vybraných osobností a 

knihoven Zlínského kraje, které proběhlo 26. 9. 2016. 

 

Výsledky pololetních kontrol výkonu regionálních funkcí – Věra Adámková 

 

- Poděkování všem za vstřícnost při dojednávání termínů kontrol v MěK a výběr dalších 

obecních knihoven.   

- Pozitivní je, že dvě MěK – Vizovice a Štítná nad Vláří -  jsou ve zcela nových prostorách, 

Luhačovice prošly rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci pololetních kontrol byly navštíveny také 

některé nové nebo zrekonstruované obecní knihovny – Nedašova Lhota, Vlčková. Naopak 

knihovny ve Fryštáku a Otrokovicích se potýkají se zoufalým nedostatkem místa. Ve Fryštáku 

je snaha města situaci s knihovnou řešit, je to ale v horizontu několika let s ohledem na 

rozpočet. 

- Na rok 2016 bylo mezi profesionální knihovny rozděleno 4 046 hodin, což je o 200 méně než 

v loňském roce. Za první pololetí bylo vykázáno 2054 hodin v částce 308 100 Kč.  

- Bylo poskytnuto 267 konzultací (o 56 více než v r. 2015) a vykonáno 61 metodických návštěv 

(o 8 více než v r. 2015) 

- Bylo nakoupeno z prostředků obcí 419 svazků pro 10 knihoven (2015: 358 svazků pro 13 

knihoven) 

- Bylo zpracováno 3 340 knih pro 56 knihoven (2015: 3286 knih pro 61 knihoven). Víc než 20 

knihoven nemělo v prvním pololetí ani jednu novou knihu! 

- Bylo zaktualizováno 5 078 svazků v 16 knihovnách (2015: 7 694 knih v 11 knihovnách) – to je 

méně asi o 2 600 svazků. 

- Bylo vyřazeno 4 034 svazků ve 14 knihovnách (2015: 3 281 svazků v 18 knihovnách) 

- Bylo zrevidováno 28 982 svazků v 10 knihovnách (2015: 17 840 svazků pro 8 knihoven) – 

nárůst zhruba o jednu třetinu! 



 

 

Další podněty z metodických návštěv: 

- Nutnost občas prohlížet weby knihoven – zejména funkčnost odkazů, on-line katalog, 

aktuálnost informací a kontaktní údaje – nejen na knihovníka, ale i na zřizovatele! 

- Aktualizace fondu, vyřazování, celkový pořádek v knihovně – vyřazování i nákup fondu jsou 

nutné a ideálně by to mělo být ve stejném poměru. Je jasné, že toho nelze většinou 

dosáhnout, přesto bylo doporučeno jednat znovu se starosty obcí o nákupu nových knih, 

zmíněna byla možnost využívání výměnných souborů na přání – za první pololetí bylo 

nakoupeno více než 1300 nových knih do VS, nyní začíná podzimní svoz souborů, takže bude 

z čeho vybírat. Dále bylo kriticky poukázáno na některou „výzdobu“ – staré suché květinové 

vazby, otrhané nalepené obrázky na regálech, pavučiny, dečky; ideální nejsou ani knihy 

rozložené po všech stolcích v knihovně apod. – stoly vypadají „obsazeně“. 

- Revize KF – poděkování všem za již provedené revize, bylo upozorněno na nutnost vždy 

zasílat objednávky na provedení revize z jednotlivých OÚ a revizní zprávy. 

 

 

Ostatní provozní záležitosti: 

- CADR – aktualizovat data při všech změnách 

- Mimořádné události v knihovnách (viz Haluzice a Jižní Svahy) – nutnost okamžitě jednat – 

informovat MěK a KKFBZ, možnost pomoci a spolupráce při likvidaci následků, předcházení 

větším škodám, jednání s pojišťovnami apod. Důležité je ověřit si všechny pojistné smlouvy, 

nestačí pojištění budovy, ale i zařízení a vybavení interiéru.  

- Česká knihovna – předány další knihy, zaslat se musí  zpět dodací listy s přírůstkovými čísly 

- Benchmarking  knihoven – bylo vyjasněno vyhodnocování standardů v souvislosti s provozní 

dobou knihoven – uvádí se jenom nejdelší provozní doba, nesčítají se pobočky a oddělení. 

Jana Tomancová vše dotazovala i v NK, kde jí potvrdili formulaci závazných definic z Deníku 

knihovny. 

 

Informace z konference Knihovny současnosti – Ing. Jana Tomancová 

Podtitulem konference bylo Bezpečná knihovna jako součást každodenního života.  

2. den konference  - blok: Knihovna jako vzdělávací instituce 

Spolupráce středních škol a knihoven, M. Krčál, KISK 

• Lektor přiblížit tzv. generaci Z (současní teenageři) – chybí jim všeobecný přehled, dělají, jen 

co je baví, neznají strategické vyhledávání informací, neumějí ověřovat kvalitu informací a 

informačních zdrojů, nepoužívají kritické myšlení, mají problémy s plagiátorstvím, podceňují 

informační bezpečnost. Generace Z není informačně gramotná – šance pro knihovny. 

• Je potřeba školit zejména středoškolské pedagogy, kteří často neumějí pracovat 

s informačními zdroji a těžko tak mohou předávat informace svým studentům. 

• Existuje 50 akreditovaných kurzů (v rámci projektu INTERES) – kisked.kisk.cz.  V budoucnu by 

mohli školit knihovníci, lektoři (KISK) mají omezené možnosti. Krajská knihovna bude iniciovat 

kurz pro knihovníky v roce 2017. Finanční zátěž s organizačními náklady na kurz je možné 

přenést na účastníky kurzu. Zájemci o kurz se mohou ozvat p. Krčálovi - krcal@phil.muni.cz 



• Typy kurzů, které KISK nabízí: Využití dotykových zařízení pro pedagogy, Digitální 

kompetence, Psaní SOČ, Studium pedagogiky – 3 semestry, Koordinátor ICT. Kurzy jsou 

doplněny E-learningem. 

• Knihovnám bylo doporučeno posílat do KISK náměty diplomových prací a požadavky na praxi 

studentů KISK - jobbox.knihovna.cz. 

Jak učit seniory počítačovým dovednostem, Lenka Málková, SVK Hradec Králové 

Mgr. Málková učí kurz První kroky s počítačem už 15 let. Vzhledem k tomu, že v populaci je přes 15 % 

lidí starších 65 let, jsou tyto kurzy stále důležité. V rámci přednášky byly vyloženy zkušenosti s výukou 

seniorů v SVK HK. 

Marika a její smečka, Marika Zadembská, Městská knihovna Třinec 

Vedoucí oddělení pro děti z Třince (Městská knihovna roku 2015) vykládala o aktivitách knihovny na 

podporu čtenářské gramotnosti.  

V knihovně v Třinci že provozují již 5 let klub pro předškolní děti a rodiče Mkrni (http://knih-

trinec.cz/index.php?id=oddeleni/detske/akce/mrkni). Do klubu chodí i tatínci. Akce je náročná na 

přípravu. Knihovnice ukazují rodičům kvalitní literaturu pro děti, jak mají pracovat s knihou. Lekce 

trvá to asi 1,5 hod.  

Další aktivitou je projekt Čteme spolu, který je určen mateřským školám.  

Jako poslední bylo prezentováno Čtení s nečtenáři, což je akce pro uzavřenou skupinu předškolních 

dětí (10-12 let). Skupina se pravidelně schází v knihovně.  

Workshop Jistě, pane starosto, Martin Čarda, Knihovna Třinec 

Na workshopu bylo ve skupinách procvičováno prosazování zájmů knihoven na obecní úrovni. 

Metodik z knihovny v Třinci doporučil prostudovat knihu o lobbování Public relations, fundraising a 

lobbing pro neziskové organizace.  

Podrobné informace jsou uvedeny ve sborníku z konference a také na webu SDRUK. 

 

PhDr. Z. Friedlová 

- Je nutná osvěta ohledně mimořádných situací v knihovnách – viz Haluzice, Jižní Svahy. 

Návrh na přípravu jednoduchého scénáře co dělat v těchto případech, v jakém sledu a koho 

kontaktovat. Odkazuje na přednášku p. Hájkové na „Knihovnách současnosti“ v Olomouci.  

Osvěta musí jít směrem k malým knihovnám – nejdřív zpracovat to, co se dá zachránit.         

 

 Informace o nadcházejících akcích: Týden v knihovně, Lucemburský rok 

Pozvánka na Den kraje 1.10. 2016  

25. října začíná cyklus Aktivně s knihovnou, 1. akce bude Běhej s knihovnou  

 

 

 

 

 



Informace vedoucích nebo zástupců profesionálních knihoven: 

Napajedla – S. Ondrášová 

- Informace o poradě dobrovolných knihovníků v Oldřichovicích – knihovna roku 2016 

Zlínského kraje 

- Revize KF proběhly v Karlovicích a Žlutavě 

- Vyřazování v MěK, Lhotě, Žlutavě 

- Karlovice budou v nejbližších dnech připojeny na AKS  

- Upozornění na akce s lektorkou Romanou Kempovou – Rodičovství s respektem a láskou a 

Zdravá strava pro seniory 

- připravovaná beseda Jak se dělá rozhlas 

 

Vizovice – Mgr. B. Krejcárková 

- Informace o přestěhování knihovny do nových prostor vizovického kulturního domu.  

Knihovna tak získala pěkné velké prostory, součástí je přednáškový sál s čítárnou, kavárna, je 

tam dobré zázemí i pro knihovníky – kancelář, sklad.  Ještě bude brzy dodán nový nábytek do 

dětského oddělení. 

- Knihovna v Uble – po zemřelé paní Eliášové zatím vede knihovnu po dohodě s OÚ její manžel, 

ještě zde bude provedena revize KF 

 

 

Jižní Svahy – K. Sobotíková, DiS 

- Problémy se zatečením vody v oddělení pro dospělé po přívalových deštích v srpnu, musely 

se vyřazovat zničené knihy, teď probíhá malování (hrazeno z pojistky) 

- Prázdninové akce: O prázdninách se nenudíme – tvoření, hry, soutěže, úspěch měla „Knižní 

šifra“. Akce měly velký úspěch. 

- Připravují pravidelná setkávání maminek s dětmi, v Týdnu knihoven tematické hravé 

odpoledne 

- Revize KF v Doubravách a Tečovicích, průběžně vyřazování a aktualizace fondu i v dalších 

knihovnách 

- Lípa – přestěhováno do nových prostor, o chod knihovny se stará víc knihovnic 

- Změna knihovnice též v Doubravách, Bohuslavicích a Březůvkách  

 

Luhačovice – M. Mikulcová 

- Bylo 3 měsíce zavřeno, proběhla rozsáhlá rekonstrukce a malování, byl zakoupen nový 

nábytek do přednáškového sálu 

- V době rekonstrukce byly provedeny revize a aktualizace fondu v Ludkovicích a Pozlovicích, 

nyní zpracovávají pro obce nové knihy 

- Proběhne kontrola úprava webů 

- Úspěšná přednáška Mama Help o prevenci rakoviny prsu 

- Doporučena též velmi dobrá beseda s Arnoštem Vašíčkem 

 

Slavičín - Mgr. G. Klabačková 

- V červenci proběhla revize KF ve Slavičíně 

- O prázdninách programy pro 2 příměstské tábory „Táboříme v knihovně“ – čtení, výtvarné 

dílny, soutěže 



- 16. – 18. 9. 2016 Multižánrový festival  - spolupráce na organizaci 

- Proběhla beseda „Seznamte se s Ruskem“ s ochutnávkou jídel a seminář „Sebeléčba“ 

s ukázkami terapií 

- Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže připravují na 30. 9. 2016 „Pohádkiádu“ 

- Velký zájem o zimní semestr virtuální U3V na téma lidské zdraví 

- Bohuslavice – pochvala knihovnici, která kromě akcí pro děti vede doučovací kroužky, mají i 

s Rudimovem profil na FB 

- Loučka – akce pro děti  

- Lipová – v knihovně je nové vybavení, ale komunikace vázne 

- Haluzice – po vytopení bylo zničeno víc ne ¾ fondu a veškeré zařízení, pojišťovna nic 

neuhradí, protože nebylo pojištěno zařízení. Hodně práce s vyřazováním a likvidací škod, 

starostka Haluzic ale má zájem knihovnu po opravě místnosti obnovit. 

 

Štítná nad Vláří – J. Sojová 

- Nová knihovnice paní Sojová nastoupila a hned se knihovna začala stěhovat do nových 

prostor základní školy. Knihovna je v přízemí, prostorná, se zázemím.  Pokračuje se i 

s „Minimuzeem Gabry a Málinky“ 

- Probíhá revize v Rokytnici a nákup nových knih 

- Snaha navázat na dobrou spolupráci se školou a získávání nových čtenářů 

- Řeší se problémy s PC s F. Janošem 

 

Slušovice – J. Kapustová 

- Přecházejí na Verbis – kladné zhodnocení, víc funkcí než SQL 

- Hrobice – příprava nákupu výpočetní techniky (bude požádáno o grant), knihovna bude mít 

on-line katalog, též začali s půjčováním společenských her 

- Upozornění na neplacené verze Webnode – nelze zobrazit starší údaje 

- Akce o prázdninách – příměstské letní tábory 

- Spolupráce na Řemeslném trhu ve Slušovicích 

- Připravují akce na Týden knihoven a Talk show s Pavlem Novým 

 

Brumov – S. Bravená 

- Proběhla revize a vyřazování KF v Brumově 

- Revize, aktualizace a nákup knih v Nedašově 

- Připravují akce na Týden knihoven 

 

Fryšták – Mgr. P. Nášel 

- Spolupráce na oslavách 660. výročí města Fryštáku – výstavy, program 

- Kašava – obec roku 2016 – ocenění dostali i díky místní knihovně, dokončují zde revizi KF 

- Nová knihovnice v Ostratě, bude nutná spolupráce při jejím zapracování 

- Nabídka divadelního představení Rychlé šípy Fryštáckého ochotnického souboru 

 

Valašské Klobouky – J. Dorňáková 

- Probíhá revize KF v MěK Valašské Klobouky 

- Knihovna je nově vymalovaná 

- Uskutečnila se beseda se Stanislavem Motlem o Lídě Bárové 



- V sobotu 17. 9. 2016 proběhla exkurze účastníků celostátního semináře „Co venkovské 

knihovny umějí a mohou“ 

- Připravují akce na Týden knihoven 

- Bude zahájen další cyklus virtuální U3V  - už je asi 30 zájemců 

- Křekov – knihovna přestěhovaná do nových prostor v přízemí, bezbariérový přístup, 

knihovnice sama zvládla přestěhování, pořádá akce pro děti 

- Drnovice – proběhla revize KF, bude se aktualizovat přímo na místě za pomocí knihovnice. 

Jedná se o nákupu nových regálů 

 

 

Zapsala Věra Adámková 

 


