
ZÁPIS

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 24. 9. 2014

v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

Přítomni: PhDr. Z. Friedlová, J. Kapustová, Mgr. G. Klabačková, Mgr. B. Krejcárková,

Mgr. P. Nášel, S. Ondrášová, V. Warzelová, Mgr. V. Zbíralová, H. Zvoníčková, 

PhDr. Z. Svobodová, Ing. J. Tomancová

Omluveni: J. Dorňáková, T. Heinzová, J. Surovcová

Na začátek porady byli přítomní informování, že PhDr. Z. Friedlová získala Medaily Z. V. Tobolky 2014. 

Cena byla předána na Konferenci Knihovny současnosti.

Výsledky pololetních kontrol, plnění regionálních funkcí za 1. pololetí 2014, PhDr. Z. Svobodová

- Celkem bylo vyčerpáno 2 339 hodin (339 155 Kč), ještě 2 054 hodin zbývá. 

- Bylo:

o nakoupeno 407 svazků knih pro 11 knihoven;

o zpracováno 3 343 svazků pro 59 knihoven. Dary je třeba probírat, nezapisovat vše, co 

knihovníci dovezou;

o zrevidováno 14 450 svazků v 8 knihovnách. I profesionální knihovny mají ze zákona 

povinnost každých 5 let provádět revizi svého fondu;

o zaktualizováno 8 800 svazků v 10 knihovnách;

o vyřazeno 1 232 knih ve 13 knihovnách.  

o provedeno celkem 270 konzultací a 61 metodických návštěv.

- Elektronické služby: je hotova retrokonverze knihovního fondu, chybí jedna webová 

stránka, 37 knihoven půjčuje přes AKS – z VISKu 3 dostaly na spuštění grant Oldřichovice a 

Šanov. Chybí 4 on-line katalogy, 3 z nich by měly být spuštěny do konce roku díky grantu, 

který podaly Otrokovice. 

- O dotaci VISK3 na zkvalitnění a rozšíření služeb si na letošní rok úspěšně zažádaly knihovny: 

Komárov, Oldřichovice, Provodov, Šanov, Vlachovice.  Z městských knihoven dotaci využily 

Luhačovice, Otrokovice, Slavičín, Slušovice a Valašské Klobouky. 

- Přírůstek výměnného fondu za 1. pololetí 2014 činí 939 knižních jednotek. Knihy byly 

nakoupeny v částce 155 214 Kč.

Informace z Konference Knihovny současnosti, PhDr. Z. Friedlová, Ing. J. Tomancová

- Byly prezentovány zajímavé informace a postřehy konference:

o Velký důraz je v současné době kladen na akce knihovny. V mnoha větších 

knihovnách již funguje programový pracovník, který má na starosti akce a jejich 

propagaci. Akce by měly mít jednotící linii, knihovny by se měly připojovat 

k celostátním akcím i pořádat vlastní akce s jedním společným – propojujícím

tématem, je možné využívat témata, která „hýbou“ společností. Měla by probíhat 

dobrá komunikace s novináři.



o Práce s lidskými zdroji: při přijímání nového pracovníka je potřeba mít plán 

zapracování, co vložíme na začátku do člověka, to se nám vrátí.

o Facebook – komunikace s mladými, se zahraničím – knihovny mají s Facebookem 

dobrou zkušenost.

o Jak chceme na venek vypadat? Je potřeba komunikovat srozumitelně, 

nepojmenovávat akce besedy (evokuje něco starého) ale například autorské čtení, 

moderovaná diskuze, přednáška, jsou akce, u kterých je termín „beseda“ 

nejvýstižnější, pak ho použijme

o Vznikne standard Handicap Friendly – Standard řeší problematiku osob s postižením 

zraku, sluchu, s tělesným postižením a s mentálním postižením. Splnění požadavku 

však přináší užitek nejen znevýhodněným uživatelům, ale je přínosem i pro běžnou 

populaci a uživatele knihoven. http://bezbarierova.knihovna.cz/

o Připomenuta Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011 až 2015 a zároveň krajská 

koncepce. 

o Půjčování e-knih – zkušenosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích -

smlouva se společností eReading.cz, náklady: 49 Kč za výpůjčku, v nabídce jsou 

bestsellery, oceněné knihy, rezervované knihy, někdy i novinky, které ještě nejsou 

jako p-knihy. VISK 3: budou se moct podávat projekty na rozjezd půjčování e-knih-

platí pro základní knihovny (městské, obecní).

- Prezentace a sborník z konference jsou zveřejněny na webu Sdružení knihoven ČR.

Informace ze semináře Co venkovské knihovny umějí a mohou, PhDr. Z. Svobodová

- Spojení s místními akčními skupinami (MAS) – podpora pro obce do 25 tisíc obyvatel, na 1 

MAS připadá „hodně“ miliónů (výstavba, rekonstrukce a vybavení knihoven).

- Týden knihoven – 6. - 12. října – muzejní knihovny.

- 2. a 3. 10 – Knihovnická dílna (ROI – Řehák, MVS, RF, pro-rodinné aktivity).

- 16. 10. Předávání cen v Klementinu – Knihovna roku (jedna z cen virtuální prohlídka pro 

knihovnu), Městská knihovna roku, cena MARC.

- Noc s Andersenem – zajímavý sponzor na příští rok.

- Zájezd do německých knihoven – Stuttgart, Mnichov, Norimberk – spolupráce s Goethe 

institutem.

- Projekt BIDI – 29. ledna bude v Praze konference na seznámení s výstupy.

- UZS 2016 – projekt k sociálnímu dialogu – semináře zaměřeny na služby knihoven pro různé 

typy handicapů – školení budou probíhat také ve Zlíně a ve Vsetíně.

- 21. 10. Nový občanský zákoník v praxi – SKIP bude muset změnit stanovy.

- Medializace aktivit:

o na podzim se bude spouštět nový katalog Seznam.cz, kdo chce, má R. Giebischovi 

zaslat: opravy, fotografie, informace. 

o Virtuální prohlídky pro Google – navázána spolupráce s firmou, která je vytváří. 

o Facebook – je rychlý, jednoduchý.

- Nová Sekce 60+ - na podzim seminář v Chrudimi.

- Sekce Služeb pro uživatele se specifickými potřebami – v roce 2015 vyjde metodické 

doporučení. Chystá se standard pro práci s menšinami, se seniory, s duševně nemocnými.



- Knížka pro prvňáčka – napsal Jiří Žáček, už jsou téměř hotové ilustrace (Vhrsti). Chtějí i školy 

ale SKIP doporučuje spojení s knihovnou – spoustu nových členů. Náklad: 25 tisíc výtisků.

- Maraton čtení – podporuje projekt Čtení pomáhá. Spojení s Magnesii Literou – kvalitní 

literatura.

- 2015: Táta čtenář, Celé Česko čte dětem – více zapojit tatínky.

- 17. – 19. září 2015 v Milíně – Co venkovské knihovny umějí a mohou.

Informace zástupců knihoven

Fryšták, Mgr. P. Nášel

 Knihovna v Lukově stále není přestěhovaná. 

 Akce: burza, jejíž výtěžek půjde na zakoupení stromku do třešňové aleje, která je vysazována 

mezi Štípou a Velíkovou, cestopisná beseda o Finsku, univerzita třetího věku – PC gramotnost, 

ekonomická a finanční gramotnost, série workshopů na dřevořezbu.

 Plán na rok září 2015 – Fotbalový turnaj pro malé čtenáře jednotlivých knihoven.

Napajedla, S. Ondrášová

 O prázdninách byla knihovna 14 dní zavřena, probíhala revize v městské knihovně a v obecní 

knihovně Komárov. 

 Prodloužena půjčovní doba na 30 hodin týdně.

 Služba pro čtenáře: balení knih, celkem obaleno cca 600 knih.

 Proběhla porada pro neprofesionální knihovníky regionu.

 Akce: burza časopisů, J. Jilík: Žítková a její bohyně, beseda s V. Řeháčkovou, představení divadla 

ASPIK – S tvojí dcerou ne.

Otrokovice, Mgr. V. Zbíralová

 Dokončena revize v Machové a Tlumačově, proběhla revize i v městské knihovně.

 V Týdnu knihoven bude probíhat burza časopisů, pasování žáků druhých tříd ZŠ, beseda s V. 

Vondruškou, L. Pazderou a beseda s turistickým klubem zaměřená na Afriku.

Slavičín, Mgr. G. Klabačková

 Akce v Týdnu knihoven: Tajemství skřítků a strašidýlek – soutěže a hry pro děti, Knihy plné čar a 

kouzel – výstava knih pro děti, Záhady knižní říše – hádanky a kvízy pro děti, Velcí herci malých 

rolí – přednáška a fotoprojekce na téma životních osudů méně známých herců a hereček, 

Večerní knihovnická pohotovost – literárně informativní večer pro všechny, kdo se chtějí 

detailně seznámit se službami knihovny, otevřeno do 22 hodin.

Slušovice, J. Kapustová

 Březová: aktualizace a vyřazování (541 svazků).

 Akce v Týdnu knihoven: amnestie pro čtenáře, soutěže, kvízy, sbírka pro zlínský útulek.

Štítná, H. Zvoníčková

 Kochavec: revize fondu.



 Rokytnice: aktualizace fondu.

 Akce v Týdnu knihoven: besedy nad kronikou, registrace zdarma, soutěž pro děti Navrhni a 

nakresli obálku své oblíbené knihy. 

 22. září knihovnu navštívila první dáma Ivana Zemanová.

Jižní Svahy, V. Warzelová

 Dokončuje se revize v Hř. Újezdě, začíná revize v Trnavě.

 Akce: výstava výtvarných prací Putování Zlínským krajem žáků družiny ZŠ Okružní, anketa pro 

dospělé Vzkazovník aneb doporučte pěknou knihu, představení divadla ASPIK – S tvojí dcerou ne.

Diskuze, různé

- Předběžný termín porady profesionálních knihovníků je 3. prosince 2014.

- Diskusní elektronická konference Region ZK – 38 účastníků včetně muzejních a galerijních 

knihoven; propagace vzdělávání, ediční činnosti http://www.kfbz.cz/diskusni-skupina-region-

zk

- Ve čtvrtek 16. října 2014 ve 14 hodin na krajském úřadě proběhne slavnostní oceňování 

knihoven a knihovníků.

- Seminář pro knihovníky okresu Zlín proběhne 12. listopadu 2014 a bude zaměřen na dětské 

čtenáře.

- Prosba o pomoc s propagací semináře Aktuální trendy v oblasti školních knihoven, který 

pořádá KKFBZ ve spolupráci s NIDV.

- Od 1. ledna 2015 platí úprava mzdových tarifů o 3, 5 %.

- Databanka: Mgr. H. Selucká z Centra dětského čtenářství projevila přání, zda by v našem kraji 

mohla existovat osoba, která by propagovala databanku knihovnických programů. Pomoc 

přislíbila knihovna v Otrokovicích.

Zapsala: Zuzana Svobodová, 6. října 2014




