
ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 27. 9. 2017 

v Městské knihovně Valašské Klobouky 
 

Přítomni:       J. Dorňáková, S. Bravená, K. Sobotíková, Dis., M. Mikulcová, L. Gondová,  

                        Mgr. G. Klabačková, A. Zapletalová,  

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

Hosté:            Ing. J. Baloušek 

Omluveni:     Mgr. B. Krejcárková, J. Kapustová, J. Sojová, S. Ondrášová, Mgr. R. Jarková,  

                        Mgr. P. Nášel 

 

Přivítání v Městské knihovně Valašské Klobouky – Ing. Jaroslav Baloušek, Jana Dorňáková 

Ředitel kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky Ing. J. Baloušek stručně představil 

činnost kulturního centra, pod které spadá kromě knihovny též kino Svět, Městské muzeum, Městské 

informační centrum a Kulturní dům ve Smolině.  Jedná se o příspěvkovou organizaci, která byla 

založena v roce 1992, jejím zřizovatelem je Město Valašské Klobouky. 

J. Dorňáková představila knihovnu a zdůraznila některé velmi úspěšné akce, v posledních letech je to 

mj. Virtuální U3V, která je už tradičně zakončena výjezdním setkáním absolventů se slavnostním 

předáváním diplomů. 

 

Informace z konference Knihovny současnosti – PhDr. Zdeňka Friedlová, Ing. Jana Tomancová 

 Příprava nové směrnice o ochraně  

 údajů. Doporučení pro profesionální knihovny    ohledně certifikátů šifrování – zabezpečení 

platí pro knihovny s AKS a přístupem do osobních kont – nejpozději do konce 5/2018.  

        Blíže na webu ÚKR – Stanoviska a dokumenty ÚKR ČR – „Webové stránky knihoven – přechod 

na protokol HTTPS“     http://ukr.knihovna.cz/stanoviska-a-dokumenty-ukr-cr/ 

       Volně přístupné certifikáty se musí pravidelně obnovovat, placené jsou stálé.  

 Problematika financování a provozních nákladů též v souvislosti se zvyšováním mezd ve 

státním sektoru 

 Na konferenci Knihovny současnosti v Olomouci byla předána cena Z. V. Tobolky, letos byla mj. 

oceněna i PhDr. Helena Gajdůšková, ředitelka MVK Vsetín. 

 Názory a požadavky na využívání knihoven i k jiným účelům, než je půjčování knih, otvírá 

otázku ohledně zpoplatňování některých služeb – bylo by vhodné toto specifikovat 

v připravované novele knihovního zákona. 

        Problematika dobrovolného vstupného – je to podle zákona sbírka, eviduje se účel a další 

náležitosti, u některých akcí je vhodné zavést vstupné – lze použít na zakoupení materiálu, 

úhradu honorářů atd.   

 Knihovna pro všechny – zaměřeno na čtenáře se zdravotními handicapy a specifickými 

potřebami.  

o Důležitá spolupráce s organizacemi, které zdravotně postižené sdružují. Knihovna, 

prostor pro vzdělávání pro všechny. I když se někteří žáci s mentálním postižením 

nikdy nenaučí číst, je pro ně návštěva knihovny velkým přínosem.  

o Rady pro komunikaci s lidmi s mentálním postižením: respektovat věk, sprostá slova 

si nebrat osobně, používat jednoduché věty, nepodléhat lítosti, despektu a 



znechucení. V krajské knihovně v Ústí n. Labem zavedli VIP registraci pro pracovníky 

všech škol. Byla doporučena publikace Přátelské pracoviště (David Šourek). 

o Knihy s piktogramy, Hana Zobačová (Nakladatelství Pasparta). Přednášející 

představila speciálně upravené klasické pohádky doprovázené piktogramy, které 

podporují malé čtenáře v lepším pochopení psaného textu. Např. – O Koblížkovi. 

Piktogram vždy představuje jedno slovo, je ohraničen, na základě toho si dítě 

uvědomí konec slov. Knihy jsou určeny pro děti s dysfázií, bilingvní děti, děti 

s autismem, hyperaktivní děti, děti s jakoukoliv komplexní řečovou vadou, ale i děti 

zdravě se vyvíjející - http://www.pasparta.cz/e-shop/vsechny-produkty.  

o Doporučena publikace Rovný přístup Knihovna přátelská k seniorům. 

 Vzdělávání knihovníků: 

o Kurzy a zkoušky pro knihovníky nově podle Národní soustavy klasifikací, Mgr. Adéla 

Dilhofová, Moravská zemská knihovna v Brně. V letošním školním roce je do MZK 

přihlášeno ke kurzům 17 lidí. Autorizovanými osobami pro zkoušení jsou navíc také 

NK ČR, MSKV  Ostrava a KJM Brno (knihovník v knihovně pro děti). MZK má akreditaci 

do 22. 1. 2019. Nově chtějí v Brně připravit kurzy, které by měly proběhnout ze 70 % 

formou e-learningu a z 30 % jako workshop. 

o podpora vzniku inovačních kurzů – pro knihovníky, kteří už pracují v knihovně více let 

 Lidé v knihovnách (personalistika a management) – příspěvky v sekci byly zaměřeny na větší 

knihovny, které jsou zaměstnavateli, zejména se týkaly komunikace se zaměstnanci. Nyní se 

připravuje novela katalogu prací v knihovnách.  

 CPK- Knihovny.cz – portál se posunul v množství zapojených knihoven, dostupných 

informačních zdrojů, připravuje se podpora mobilních aplikací. 

 

Vzdělávací akce pro knihovníky – Ing. Jana Tomancová 

 informace o probíhajícím kurzu knihovnického minima – poděkování za spolupráci, letos      

velký zájem (14 účastníků) 

 předána nabídka vzdělávacích kurzů připravovaných KKFBZ ve 2. pololetí – více informací na 

webu v sekci Knihovnám 

 pracuje se na novele Knihovního zákona, do konce roku bude zaslána pracovní verze 

k připomínkování. Mezi základní činnosti knihoven by měla patřit i kulturní a vzdělávací 

činnost (možnost vybírat vstupné do výše nákladů na akci) 

 

Ocenění knihoven a knihovníků kraje – Ing. Jana Tomancová 

 slavnostní Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje 2017 se uskuteční 12. 

října 2017 v sídle kraje. Velké poděkování za všechny nominace. Všem nominovaným 

knihovníkům poděkujem na semináři 8. 11. v KKFBZ. Medailonky o nominovaných osobách 

jsou ve Střípcích z knihoven kraje. 

 přehled oceněných bude po vyhlášení zveřejněn na webu KKFBZ 

 

Výsledky pololetních kontrol RF - V. Adámková: 

 poděkování za spolupráci při plánování metodických návštěv, zejména za smluvení schůzek 

se zástupci OÚ  

 celkem 32 MN v rámci pololetních kontrol, z toho ve 21 případech jednáno se starostou nebo 

zástupcem zřizovatele.  

http://katalog.kfbz.cz/documents/540892
http://www.pasparta.cz/e-shop/pro-deti/pohadka-o-koblizkovi
http://www.pasparta.cz/e-shop/vsechny-produkty
http://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf
http://www.kfbz.cz/odborne-vzdelavaci-akce
http://www.kfbz.cz/blogs/stripky-z-knihoven-kraje


 Zjištěné poznatky – přírůstkové i úbytkové seznamy jsou v pořádku, drobné nedostatky na 

webech některých obecních knihoven (neaktuálnost údajů, nefunkční katalog). Knihovny více 

využívají sociální sítě. Stále se zlepšuje vzhled a vybavení knihoven, značení KF, pouze 

v některých případech bylo upozorněno na nutnost vyřazování zastaralého KF a periodik. 

 Úspěch dvou profi knihoven: Valašské Klobouky získaly ve své kategorii ocenění Kamarádka 
knihovna, Slavičín postoupil do druhého kola celostátní soutěže MěK roku, slavnostní 
vyhlášení bude 5. 10. 2017. Navíc  knihovna Rudimov byla navštívena celostátní komisí 
v rámci soutěže Knihovna roku. 

 Za 1. pololetí bylo v rámci výkonu RS: 
- Odpracováno 2 160 hodin v celkové částce 339 199 Kč 
- Zásadní změny proběhly ve 14 knihovnách – přestěhována 1 knihovna, stavební úpravy a 

rekonstrukce, nový nábytek, počítačové vybavení nebo dětské koutky 
 Z 80 bylo obslouženo 74 knihoven : 

Zrevidováno 16 385 svazků v 8 knihovnách (letos plánováno 19 revizí v OK) 
Zaktualizováno 2 485 svazků ve 12 knihovnách 
Nakoupeno z prostředků obcí 449 knih pro 16 knihoven 
Zpracováno 4 246 publikací v 66 knihovnách 
Vyřazeno 3 852 knih ve 20 knihovnách 

 Byly uzavřeny 2 malé pobočky v Rakové a Sv. Štěpáně 

Informace profesionálních knihoven: 

 

Slavičín – Mgr. G. Klabačková 

 Zahájena U3V – letos 35 účastníků 

 Bohatý program na týden knihoven – Tátové, mámy, čtěte s námi, Výstava osobností, Středa     

   bez bariér s diskotékou – akce pro handicapované, Na facebooku v každém věku aj. 

 Informace o připravovaných akcích – spolupráce s festivalem Neleň, přednášky o pohybových     

   aktivitách pro seniory nebo návaznost na cyklus Čtenářem od batolete 

 

Brumov-Bylnice – S. Bravená 

 Návojná – revize a vyřazování cca 800 svazků, řeší se zde též výmalba a nové PC 

 Nákup nových knih pro obce i MěK 

 Rušení pobočky ve Sv. Štěpáně - nevhodné prostory, knihovna nevyužívaná 

 

Jižní Svahy – K. Sobotíková 

 Statistika šablon na Webnode – projednáno s panem Hánou, vykazivaná čísla neúměrně 

velysoká díky robotickým návštěvám, budou se tomu věnovat. Zatím doporučeno sledovat 

návštěvy webů pře Google Analytics  - viz příloha zápisu 

 Představeny jednotlivé obecní knihovny včetně připravených zalaminovaných arších s 

fotografiemi 

 Březnice  - pochvala knihovnici,  nákup i vyřazování v Hřivínově Újezdu 

 Provodov – připravují akci „Zachraňte knihy, poskytněte jim domov“ z vyřazených knih 

 11. 10. 2017 proběhne setkání knihovníků střediska JS 

 

Luhačovice – Milana Miklucová 

 Představena nová kolegyně Ladislava Gondová 



 Přechod na AKS Tritius, připavuje se schůzka se strarosty o propojení systému  v jenotlivých 

obecních knihovnách. Na Petrůvce dotace VISK3 na zakoupení AKS a PC ve výši 72 000 Kč. 

 Petrůvka – zemřel dlouholetý knihovník pan Maléř. 

 Revize v Biskupicích hotová, proběhlo i vyřazování KF 

 Luhačovice – Týden knihoven – besedy, U3V, Lapbook (pro děti) 

 Rozvoz knih pro handicapované 

 Řeší se bezbariérový přístup do knihovny 

 Knihovbudka na lázeňském náměstí 

 

Fryšták – Anna Zapletalová 

 Dokončeny revize KF, probíhá nákup a zápis knih pro jednotlivé obce 

 Týden knihoven – bohužel se neuskuteční beseda s R. Třeštíkovou, proběhnou přírodovědné 

přednášky 

 Besedy v Lukově a Kašavě (cestovatelské, Holcman) 

 Připravuje se porada knihoven střediska Fryšták, pravděpodobně ve Vlčkové 

 

Valašské Klobouky – J. Dorňáková, L. Jařabová 

 Přechod na AKS Verbis 

 Proběhla porada knihovníků regionu ve Vlachovicích 

 Zavedení e-výpůjček – propagace a spuštění  spojeno s Týdnem knihoven, kdy budou 

nově probíhat Knihovnické lekce pro uživatele 

 Tichov – knihovna přestěhována, řeší se úpravy 

 Spolupráce s DPS – jednou měsíčně půjčování pro seniory 

 Dětské oddělení : 

–     rodinné lekce Čtení pomáhá 

– Výtvarná soutěž pro děti do 15 let – obrázky J. Lady 

– Celoroční soutěž Zlatý klíč -  obdoba „perel“, děti soutěží o získání zlaťáků, zlatého 

klíče a o odměny 

 

Důležité termíny a informace: 

- Fakturace za 3. čtvrtletí by měla proběhnout do 15. 10. 2017 

- Příští porada proběhne 6. prosince 2017 ve Zlíně 

- 3. a 4. října proběhne cirkulace VS na pobočkách MěK, připravena jsou též podzimní VS 

- 23. 10. 2017 školení Jak vytvářet dotazníky 

- 31. 10. 2017 školení ke statistice PhDr. Vít Richter 

- 8. 11. 2017 – Seminář pro knihovníky okresu Zlín 

- Doporučená odborná literatura – knihy Digitální demence, Přátelské pracoviště a Česká 

čtenářská republika (prof. Jiří Trávníček, vydal Host) 

 

 

 

Zapsala Věra Adámková  

 


