
ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 30. 11. 2016 

v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 
 

Přítomni: J. Dorňáková, Mgr. G. Klabačková, Mgr. P. Nášel, S. Ondrášová, J. Kapustová,               

J. Sojová, T. Heinzová, Mgr. R. Jarková 

Ing. J. Tomancová, Bc. V. Adámková, Ing. Jan Kaňka 

Omluveny:  K. Sobotíková, DiS, B. Krejcárková, J. Surovcová 

 

 

Regionální funkce v roce 2017  

Ing. Jana Tomancová:  

Byla schválena Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020.   

Výběr bodů, které se týkají malých knihoven - na co nezapomenout, čemu se věnovat: 
o Knihovny ve virtuálním prostředí 

� Centrální portál knihoven Knihovny.cz – propagovat, využívat, Adresář 
knihoven – kontrola údajů, aktualizace  

o Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra 
� Rozvíjet vzdělávací funkci knihoven, kampaně na rozvoj čtenářství 

(Podporovat akce typu Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, Lovci perel, 
Pasování prvňáčků,…) 

� Knihovny – místa pro vzdělávání, přístup k IT, poradenství 
� Formou rozmanitých akcí propagovat regionální historii, seznamovat s 

osobnostmi regionu. 
o Doplňování knihovních fondů a informačních zdrojů  

� Zvýšit objem nákupu tištěné produkce do fondů knihoven a sledovat jeho 
efektivní využití. 

o Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách 
� zvětšení rozsahu plochy knihoven pro uživatele 
� vybavení knihoven nejnovějšími IT 

o Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb 
� Uplatňovat a rozvíjet nástroje a metody marketingu knihovnických a 

informačních služeb a metody hodnocení výkonu i efektivnosti knihoven -  
Benchmarking atd. 

o Vzdělávání pracovníků knihoven – e-learning (např. na Kurzy.knihovna.cz), 
Knihovnické minimum, rekvalifikační kurzy 

 

Bc. Věra Adámková: 

- Cíl pro příští rok – důraz na region - začít zřizovat regionální koutky ve všech knihovnách. 

Nutná spolupráce všech. Zmapovat, které knihovny již takový koutek mají.  Mělo by jít 

o vyčleněný fond, vhodné je doplnění o fotografie, pohledy, různé dokumenty a zajímavosti. 

Zkusíme připravit i nějakou soutěž nebo akci pro pamětníky, bližší informace na jarním 

semináři pro starosty a poradě profesionálních knihoven. Mohla by z toho vzniknout lepší 

spolupráce s obecními úřady, školami, kluby seniorů apod.  

- Nejdůležitější akce pro příští rok (pravděpodobná data konání): 

5. dubna 2017 – Seminář pro starosty a knihovníky okresu Zlín  



8. listopad 2017 – Seminář pro knihovníky okresu Zlín 

Pravidelné čtvrtletní porady profesionálních knihoven – termíny budou upřesněny, první 

porada se uskuteční v březnu ve Vizovicích. 

 

Informace ze semináře  metodiků v Kutné Hoře – Bc. Věra Adámková 

III. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven se uskutečnil v říjnu v Domě 

Dačického v Kutné Hoře. Pracovní setkání metodiků veřejných knihoven se zaměřilo na právní 

aspekty práce metodiků, vzdělávání,  standardy knihovnických služeb i novou Koncepce rozvoje 

knihoven. 

Prostotové vybavení malých a středních knihoven – PhDr. Vít Richter 
PhDr. Richter představil výsledky průzkumu, který se zabýval prostorovým a technickým vybavením 
malých a středních knihoven. Informoval též o jednání z celostání konfernece na téma celoživotního 
vzdělávání knihovníků. Bylo zdůrazněno, že knihovnická profese se vyvíjí , a proto je z důvodu 
zachování kvality poskytovaných služeb nezbytné též CŽV pracovníků v knihovnách. Cílem je do 15-ti 
let dosáhnout plné kvalifikace na odborných knihovnických pozicích. 
Vesnická knihovna nového tisícíletí – RNDr. Lenka Prucková 
Soutěž Knihovna roku versus soutěž Venice roku – obce v této souvislosti podporují vzhled knihoven. 
Důležité prvky: 

- Dobře označený vstup do knihovny, cedule 
- Důraz na celkový vzhled a příjemný prostor 
- Čistý fond, dobré značení 

Standard pro dobrý fond – PhDr. Marie Šedá 
Pravidelná aktualizace i nákup KF - nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny, důležité je ale 
též k udržení prostorových podmínek i pro další činnosti knihoven  
Harmonizace se Směrnicí IFLA – 2-3 knihovní jednotky na obyvatele, minimálně 2.500 KJ 
Standard na nákup fondu – 30 - 45 Kč na 1 obyvatele 
Regionální literatura – uchovávat! Vhodné i budování regionálních koutků v knihovnách. Standard 
jako materiál pro zřizovatele - zdůvodnění potřeb financování nákupu knihovního fondu, zdůvodnění 
pravidelné aktualizace a vyřazování fondu.  
Standard jako jednoznačný dokument pro knihovníky - ne každý knihovník je příznivě nakloněn 
vyřazování, ne každý knihovník umí odmítat dary. 
Psychologie ve vyjednávání s (veřejnou) správou – Mgr. et Ing. Soňa Plháková 
Mgr. Plháková předložila účastníkům semináře případovou studii, na základě které byla 
demonstrována různá úskalí jednání. Kladla důraz nejen na navázání, ale též na budování dobrých 
vztahů, respektování protistrany. Důležitá je vždy důkladná příprava jednání, zjistit co nejvíce o 
osobě, se kterou budeme jednat, o činnosti a aktivitách v dané obci apod. 
Komunikace se zřizovateli knihoven a finanční podpora knihoven mimo RF – Mgr. et  Mgr. Monika 

Kratochvílová                                                 

Zhodnocení profese metodika – cíle a postupy v práci metodika, jednání se zřizovateli na krajské i 

okresní úrovni – postup a způsob vedení jednání.                       

Důraz na setkávání s představiteli obcí – regionální semináře, dostávat informace o obecních 

knihovnách do místních zpravodajů.                         

Oceňování knihoven – hledat příležitosti, jak upozornit na činnost knihoven.                                        

MZK připravuje vydáváno dvouměsíčního zpravodaje pro zřizovatele knihoven – nové trendy 

v knihovnách, možnosti dotací apod.  

Projekty a aktivity z dotace na RF –  Stopy předků v díle regionálních autorů - Bc. Jitka ŠtípskáByl 

představen projekt z dotace MK ČR Knihovna 21. století. Jeho cílem bylo přiblížit tvorbu regionálních 



autorů v šesti vybraných knihovnách okresu Hodonín. Součástí projektu byla i výtvarná soutěž pro 

děti „Jak si představuji svého předka“.  Projekt byl úspěšný, probíhá II. kolo.  

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven – Mgr. Tereza Stodolová 

Plán implementace státní kulturní politiky 2015-2020 – součástí je Projekt na metodickou práci pro 
knihovny. Cílem je vybudování metodického centra pro oblast RF.  Projekt vychází z analýzy 
dosavadní činnosti, z té pak vyplyne stanovení oblastí metodické podpory knihoven, výstavby a 
rekonstrukce knihoven, jejich vybavení a budování KF. 2x ročně bude seminář pro zřizovatele 
knihoven. Vznikne virtuální prostředí (snaha o spuštění k 1. 7. 2017) – určitý druh databáze pro 
výstavbu a rekonstrukce knihoven – předávání zkušeností, hodnocení odborníků a architektů, 
databáze bude obsahovat i informační a metodické materiály. 
Pozice metodik v NSK – Mgr. Zlata Houšková 
V NSP zatím nebyla schválena pozice metodika. Mgr. Houšková zdůraznila důležitost metodiků 
v systému řízení knihoven. 
Kompetence metodika – orientace na knižním trhu, zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti 
knihoven a knihovnických služeb, formální a obsahová analýza odborného textu, ovládání AKS, 
organizace a revize KF, zajišťování chodu knihoven, jednání se zřizovateli, příprava vzdělávacích 
aktivit, zpracování statistik, příprava projektů a žádostí o dotace, zajišťování výkonu RF, odborná 
komunikace. 
Vzdělávání knihovníků – v současné době chybí kvalitní středoškolské vzdělávání, většinou je součástí 
integrovaných středních škol. V obecních knihovnách málo pracovníků s odborným knihovnickým 
vzděláním – úkol pro metodiky: apelovat na zřizovatele, aby vyčlenili v rozpočtu peníze na vzdělávání 
knihovníků v obcích. 
                                                     
Plán vzdělávacích akcí na rok 2017 – výsledky dotazníkového šetření, náměty, diskuze – Ing. Jana 

Tomancová 

Poděkování všem, kteří vyplnili dotazník zájmu o počítačové kurzy pro rok 2017. Výsledky jsou 

zveřeněny na webu KKFBZ. Na základě výsledků a dalších požadavků byly do projektu Vzdělávání 

knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi byly zařazeny tyto kurzy: 

• Elektronické zdroje pro tvorbu rodokmenu 

• Open Office – Impress (tvorba prezentací) 

• Práce s programy pro zpracování videa 

• Jak vytvářet a zpracovávat dotazníky v knihovnách 

• Tvorba jednoduchých webových stránek knihovny pomocí služby Webnode 

• Digitální knihovny a e-knihy 

• Strategie vyhledávání a informační zdroje 

• Internetové zdroje pro práci s dětmi 

• Google nejen vyhledavač  

Další plánované vzdělávací akce mimo seminářů: 

• Literární seminář – 2x – diskuse nad možnými tématy 

• Konference Elektronické služby knihoven IV. – 16. a 17. 5. 2016 

• Kniha Zlín a další nakladatelství  - moderátor Marek Turňa – zakladatel a majitel Knihy Zlín 
(v rámci festivalu Literární jaro) 

• Knihovnické minimum – květen/červen 

• Školení měkkých dovedností 

• Seminář pro školní knihovny 



 

Realizace e-výpůjček v KKFBZ – zkušenost, praktická ukázka – Ing. Jan Kaňka 

- Půjčování přes portál eReading.cz, všechny AKS umí e-výpůjčky(buď přímo nebo doplněné o 

příslušný modul). Číst lze na zařízeních s OS Android meno iOS 

- Možnost využít dotace z VISK3  (modul, úvodní sada evýpůjček, popř. čtečka) 

- Knihovna platí za uživatele celou evýpůjčku nebo její část 

- Cena 49 Kč/výpůjčku. Úvodní balíček 19 600 za 400 evýpůjček 

- Knihovna stanoví, kolik evýpůjček může mít uživatael současně, evýpůjčku nelze předčasně 

vrátit 

Další informace se týkaly online plateb v knihovnách – k jejich zavedení je možno využít dotace 

z VISK8, nutno počítat s poplatky za realizované platby. Diskuze probíhla též ohledně vhodných 

tabletů a e-čteček. 

Bližší informace viz prezentace Ing. Kaňky, která je přílohou k zápisu. 

 

Informace vedoucích profesionálních knihoven: 

 

Valašské Klobouky – J. Dorňáková 

- U3V - velmi pozitivní hodnocení, mezi seniory oblíbená, zvýšila se díky tomu i návštěvnost 

knihovny a celkové povědomí o knihovně. V letošním ročníku asi 30 účastníků, závěrečný 

seminář bude 17. 1. 2017 v Kopřivnici 

- Král slabikář – po splnění úkolů byly prvňáčkům slavnostně předány slabikáře a proběhla 

korunovace dětí 

- Výstava jarmekových plakátů, bude otevřeno i v den konání tradičního Valašského jarmeku 

- V týdnu knihoven se zaregistrovalo 80 nových čtenářů 

- 25. října proběhla porada knihovníků regionu v nových prostorách knihovny v Křekově 

- Knihovna v Újezdě je nově členem SKIPu, pro knihovny Vrbětice-Haluzice byla podána žádost 

na projekt VISK 

 

Slavičín - Mgr. G. Klabačková 

- Dokončuje se zpracování nových knih pro spádové knihovny 

- U3V – velmi dobrý ohlas, letos na téma Lidské zdraví, celkem 32 účastníků 

- Komiksový workshop s Danielem Vydrou 

- Literární toulky – exkurze po pamětihodnostech regionu, součástí jsou soutěže a odměny 

- Akce pro děti  Sekání s tajemnem, pro seniory kvízy pro starší a pokročilé 

- Doporučuje pořádání vernisáží, pokud to prostory knihovny dovolují – přicházejí další 

uživatelé, navazuje se tak spolupráce s dalšími organizacemi a spolky 

 

Otrokovice – R. Jarková 

- Na besedy využívají prostory galerie 

- Pozitivní hodnocení cestovatelských přednášek, méně jsou navštěvované některé besedy 

se spisovateli 

- Týden knihoven – mj. beseda s Evou Matulovou, která se zabývá karmalogií a astrologií 

- Výstava fotografií na téma africké vesnice 

- Pro knihovny zpracováno cca 400 knih 



 

Štítná nad Vláří – J. Sojová 

- Klub Sluníčko – každý čtvrtek pro maminky s dětmi, uskutečnila se beseda pro MŠ 

- Každý čtvrtek beseda o nových knihách, teď  vánoční tématikou 

- Šanov – výměna knihovnice 

- Dobrá spolupráce s OÚ – vedení kroniky a tvorba místního zpravodaje 

 

Fryšták – Mgr. P. Nášel 

- V Lukově se uskutečnilo vánoční posezení všech knihovníků Fryštácka i se strarosty obcí 

- Zpracovává se cca 450 knih pro knihovny 

- Vytváření vlastní audioknihy, autorská čtení, úspěšná akce u rybníka Čtení u vodníka 

- V sobotu 3.12. bude rozsvěcování vánočního stromu spojené s tvořivými dílnami 

- Kašava – podíl na vítězství obce v celostátní soutěži Obec roku má i místní knihovna, 

poděkování paní Rochlové 

 

Slušovice – J. Kapustová 

- Spolupráce s městěm na všech akcích – ples, divadlo, řemeslný trh, adventní jarmark 

- Proběhlo pasování prváků na čtenáře, beseda s Pavlem Novým 

- Dopolední setkávání maminek s dětmi každé první úterý v měsíci 

- Příprava adventního koncertu – Musica Dolce Vita (17. 12. 2016) 

- Hrobice – příprava na přechod na Verbis, Deštná – žádost o dotaci na PC a projektor 

 

Luhačovice – T. Heinzová 

- Luhačovice – každý týden literární kroužek pro děti 

- Úspěšné akce - Den pro dětskou knihu, U3V, Kurzy pro seniory -  internet 

- Od září přibylo cca 100 nových čtenářů, pozitivní ohlasy na WIFI v knihovně 

- Petrůvka a Dolní Lhota – problémy s knihovníky, v Dolní Lhotě nakupují většinou jen knihy 

s křesťanskou tématikou. Pozlovice – aktualizace fondu a úklid knihovny 

- Ve většině obcí složité vyřazování fondu – musí projít schválením rady OÚ 

 

Napajedla – S. Ondrášová 

- Zpracování téměř tisíce knih pro středisko 

- Úspěšné podání žádosti na VISK v Karlovicích a Oldřichovicích, teď je podána žádost pro 

Spytihněv a Lhotu 

- SVOT analýza v knihovně 

- Velký úspěch akce Jak se dělá rozhlas a přednášky Mgr. R. Kempové Rodičovství s respektem 

a láskou 

- Pohádka pro dětí O Budulínkovi, pro seniory beseda s B. Spisarovou a seniorský kvíz 

 

V závěrečné diskuzi byly připomenuty důležité termíny a odkazy: 

- Co nejdříve zaslat ke kontrole výkazy k fakturaci, samotné faktury musí být nejpozději 19. 

12. 2016 v KKFB. Do 10. ledna zaslat komentáře k výkazům. 

- Termíny pro celoroční statistiku – ideálně v druhé polovině ledna,  nejpozději do 3. 2. 2017 

v KKFB. Tabulky ke statistice budou rozeslány ihned po jejich dodání z Hradce Králové (cca 

kolem 10. ledna) 



- Pozvání na Předvánoční knižní trh na UTB dne 7. 12. 2016 

- Při přípravě besed a vzdělávacích akcí pro děti je možné využívat  Databanku vzdělávacích 

knihovnických programů pro děti  - http://knihovnici.kjm.cz/ - pro zobrazení námětů pro 

besedy je třeba se registrovat. 

- Virtuální univerzita třetího věku - e-senior.czu.cz – přehled virtuálnich kurzů. 

- Z plánovaných akcí na příští rok mimo již zmíněné upozornění na setkání s Ing. Markem 

Turňou z nakladatelství Kniha Zlín, které proběhne 3. 5. 2017 

 

Zapsala Věra Adámková a Jana Tomancová 

 


