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ZÁPIS

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín, konané dne 20. 3. 2013

v Městské knihovně ve Slušovicích

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

M. Mikulcová, Mgr. P. Nášel, S. Ondrášová, Mgr. V. Valková, H. Zvoníčková, 

V. Warzelová

PhDr. Z. Friedlová, Mgr. Z. Svobodová, Ing. J. Tomancová

Omluveny: J. Surovcová

Aktuality z krajské knihovny, PhDr. Z. Friedlová

 Statistika krajské knihovny za rok 2012 – pokles dospělých čtenářů, ale nárůst 

dětských, převážně díky akcím pro děti, které se u nás pořádají.

 Besedy pro děti nejsou zpoplatněny. Akce pro veřejnost ano, ale na jejich 

návštěvnosti se zavedení vstupného neprojevilo.

 Probíhá příprava fondu do 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (značení, kódování,…).

 Termíny otevření: 14. budova bude pro veřejnost otevřena pravděpodobně na 

začátku května 2013. 15. budova se bude otevírat s největší pravděpodobností

v září 2013.

 Tvoří se Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji, která je 

momentálně v pracovní fázi.

 Krajská knihovna se zapojí do projektu Centrálního portálu knihoven.

 V Národní knihovně probíhá aktivní jednání ohledně novely autorského zákona. Je 

povinnost nahlásit autorská čtení do Národní knihovny.1

Statistické výsledky za rok 2012, Mgr. Z. Svobodová

 Počet obyvatel v okrese Zlín: 190 953 obyvatel, což je (o 3 244 méně než v roce 

2011).

 V knihovnách okresu Zlín se v loňském roce zaregistrovalo o celkem 103 uživatelů 

více než v roce 2011. Tendence počtu registrovaných čtenářů je stále vzrůstající. 

Celkový počet registrovaných čtenářů byl 31 477, z toho bylo 8 558 čtenářů do 15 let. 

Největší podíl na zvýšení měly profesionální knihovny, které zaznamenaly nárůst 

o 482 registrovaných čtenářů na celkový počet 11 826. V neprofesionálních 

knihovnách stoupl počet čtenářů o 75 na 5 728. Počet čtenářů v krajské knihovně loni 

klesl o 454. Značný podíl na navýšení počtu registrovaných čtenářů měli čtenáři do 15 

let. Celkem jich přibylo 340. Největší nárůst v tomto ukazateli zaznamenaly 

profesionální knihovny. 

                                                
1 Více viz http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/verCteni06.htm
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Okres Zlín 2011 2012 rozdíl 2012/2011

Návštěvníci celkem 992 868 1 106 001 113 133

Návštěvníci fyzičtí 542 564 555 335 12 771

Z toho návštěvníci internetu 55 843 53 167 -2 676

Návštěvníci on-line služeb 450 304 550 666 100 362

Počet návštěv webové stránky 555 300 648 026 92 726

 Kulturních akcí bylo celkem 1 758 (o 201 více) a počet návštěvníků kulturních akcí 

stoupl o 4 735.

 Ve zlínském okrese mají všechny základní knihovny s profesionálními pracovníky své 

webové stránky i on-line katalogy. Ze 77 základních knihoven s neprofesionálními 

pracovníky má k dnešnímu datu webové stránky i on-line katalogy 72 z nich.

 Knihovny zlínského okresu dosáhly celkem 2 136 654 výpůjček. U profesionálních 

knihoven došlo ke snížení výpůjček o 2 469 (celkem 559 938 výpůjček), u základních 

knihoven s neprofesionálními pracovníky o 3 217 (celkem 149 034 výpůjček). Pokles 

výpůjček v profesionálních knihovnách byl zaznamenán u naučné literatury pro děti 

o 771 a u periodik o 17 483. U neprofesionálních knihoven nedošlo k poklesu pouze 

u beletrie pro dospělé čtenáře, která zaznamenala nárůst o 6 785. Výpůjčky periodik 

klesly souhrnně v celém okrese o 55 322. Nárůst zaznamenala jen krajská knihovna.

 Knihovní fond knihoven zlínského okresu byl v roce 2012 doplněn o 34 972 svazků 

knih a dalších druhů dokumentů, což je o 1 629 dokumentů méně než v minulém 

období. Úbytek knihovního fondu v roce 2012 činil 13 072 svazků (o 857 více než 

v roce 2011).

 Do 335 výměnných souborů bylo zařazeno celkem 29 220 knihovních jednotek.

 Celkové náklady na pořízení knihovního fondu v okrese Zlín činily 5 748 208 Kč (o 274 

094 Kč více než v roce 2011). U krajské a profesionálních knihoven došlo k navýšení 

nákladů na pořízení knihovního fondu, u neprofesionálních knihoven došlo k poklesu 

nákladů na knihovní fond o 17 630 Kč. Krajská knihovna loni přispěla na knihovní fond 

o 274 327 Kč více (3 474 091 Kč) a profesionální knihovny o 17 397 Kč více (1 528 942 

Kč). Náklady na pořízení periodik stouply celkem o 11 774 Kč, přičemž pokles 

zaznamenaly pouze profesionální knihovny o 7 268 Kč. Celková suma na pořízení 

periodik byla 663 808 Kč.

2011 2012 rozdíl 2012/2011

Knihovní fond 981 687 1 003 587 21 900
Uživatelé 31 374 31 477 103
Uživatelé do 15 let 8 218 8 558 340
Fyzické návštěvy 542 564 555 335 12 771
Výpůjčky 2 009 261 2 136 654 127 393
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Plnění standardů VKIS za rok 2012, Mgr. Z. Svobodová

 Od loňského roku se sledují nové standardy VKIS s novými ukazateli – provozní doba 

pro veřejnost, náklady na knihovní fond, obnova knihovního fondu, plocha pro 

uživatele, studijní místa, veřejný internet, web knihovna a elektronický katalog.

 U knihoven 1. a 2. kategorie, tzn. u knihoven v obcích do 1 000 obyvatel se nesleduje 

plocha knihovny a u knihoven 1. kategorie (do 500 obyvatel) se nesleduje

elektronický katalog.

 Všechny standardy nesplnila žádná knihovna v okrese Zlín. Hlavním důvodem je 

nesplnění obnovy knihovního fondu. Tento standard splnila pouze krajská knihovna.

 Splnění všech standardů se nejblíže přiblížila profesionální knihovna ve Slušovicích, 

která má obnovu fondu 9,5 %, z požadovaných 10 %.

Plán vzdělávání na 1. pololetí roku 2013 v krajské knihovně, Ing. J. Tomancová

Počítačové kurzy plánované v 1. pololetí 2013

Typ kurzu Počet 
dnů

Předběžný 
termín

Sociální sítě 1 17. 4. 

E-knihy, e-čtečky a práce s nimi 1 12. 6.

Elektronické informační zdroje 1 4. 6. 

MS Office 2010 (hlavní rozdíly vzhledem k předchozím 
verzím)

2 15. a 22. 5.

Google a další nástroje pro knihovníky 1 29. 5. 

Další kurzy -  www.kfbz.cz/ucebna.htm

 V letošním roce se bude v rámci vyhodnocení plnění standardů VKIS sledovat 

i vzdělávání knihovníků. Neprofesionální knihovníci by měli ideálně absolvovat 

8 hodin vzdělávání ročně, profesionální knihovníci 48 hodin ročně. Pro knihovny bude 

vytvořen jednoduchý formulář pro sledování vzdělávání zaměstnanců. 

 Krajský seminář se koná 24. dubna 2013 ve Vsetíně. V programu zazní příspěvky na 

tato témata:

o koncepce knihovnictví ČR,

o zásady regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji,

o výsledky Analýzy věkové, vzdělanostní a platové situace v knihovnách 

Zlínského kraje v porovnání s ČR,

o podpora vytváření knihovních fondů, podpora doplňování cizojazyčné 

literatury.

Po semináři následuje dvoudenní seminář týkající se propagace knihoven.
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 Ve středu 3. dubna 2013 se koná 8. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín

v budově Centroprojektu. Začátek je v 9 hodin. Přítomní byli požádáni o obvolání 

knihovníků a starostů, kteří doposud nepotvrdili svou účast.

Dotazníková šetření v knihovnách, informace z workshopu, Ing. J. Tomancová

 V souvislosti s rychle se měnícími požadavky uživatelů knihoven je nutno zjišťovat 

spokojenost uživatelů. Data z výzkumů mohou pomoci lépe zdůvodnit zřizovatelům

potřebu nákupu vybavení knihovny, obnovení fondu; poskytnou také zpětnou vazbu 

knihovníkům apod. Podle nového standardu VKIS by každá knihovna měla jednou za 

5 let zjišťovat spokojenost svých uživatelů.

 Ve spolupráci s NK ČR a KISK FF MU Brno byly pomocí nástroje Survio vypracovány

vzorové dotazníky pro zjišťování spokojenosti uživatelů – pro malé a větší knihovny.

 Šablony pro zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven mohou knihovny využít:

a) zdarma (do 100 respondentů) – toto je vhodné pro nejmenší knihovny (do 100 

čtenářů)

b) za zvýhodněný poplatek 100 Kč ročně (neomezené množství respondentů) – sleva 

pro knihovny 

 KKFB plánuje ve 2. pololetí uskutečnit školení k tvorbě i vyhodnocování dotazníků 

v knihovnách.

Aktuality z profesionálních a neprofesionálních knihoven (výběr)

Fryšták, Mgr. P. Nášel

 Vlčková: stěhování knihovny.

 Akce v městské knihovně: akce s Klubem pokojného stáří; 15. března – Den Čtyřlístku, 

výtvarná soutěž; na Bílou sobotu budou ve Fryštáku jarní trhy a knihovna bude otevřena, 

jsou naplánovány besedy; cestopisná beseda o Velikonočních ostrovech.

Luhačovice, M. Mikulcová

 Kaňovice: probíhá revize.

 Pozlovice: nová knihovna otevřena v lednu 2013. Probíhá přebalování fondu. 

 Akce v městské knihovně: besedy pro žáky ZŠ a SŠ; cyklus o Feng shui; přednáška 

D. Valůška – Genealogie – tvorba rodokmenů; 22. května S. Motl – Vlak do pekla; 

6. června K. Tučková; v říjnu bude beseda s V. Vondruškou.

Napajedla, S. Ondrášová

 Změna na postu ředitele Klubu kultury: Mgr. Kristina Frascaová

 Akce v městské knihovně: Pohádkový kuchtík – soutěž o Zlatou vařečku; Teta to plete –

besedy pro děti; Umíme ještě slovensky? – seniorský kvíz, vyhlášení spojeno s exkurzí 

v knihovně; z důvodu nemoci zrušena beseda s K. Janečkovou; na podzim naplánována 

beseda s K. Tučkovou.
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Otrokovice, Mgr. V. Valková

 Mysločovice: nový regál na knihy z výměnného fondu.

 V knihovně v Otrokovicích zkrácena výpůjční doba.

 Akce v městské knihovně: cestopisná beseda s J. Márou; výstava na téma holocaustu –

Zmizelí sousedé; plánována exkurze do židovské synagogy v Holešově; zapojení 

do projektu Řekni mi co čteš; plánována Noc s Andersenem.

Slavičín, Mgr. G. Klabačková

 Lipová a Rudimov: probíhá revize.

 Akce v městské knihovně: Beseda s J. Holcmanem – Stroj se nezadrhl; beseda 

o Mongolsku s ochutnávkou tradičního mongolského čaje a jídla; probíhají výstavy 

a vernisáže; autorské čtení Lilky Prosové – regionální autorka; akce pro rodiče s dětmi se 

skřítkem Nezbedníčkem; Přástky s Diaklubem – besedy pro školy o tradicích a zvycích 

s výtvarnou dílnou; akce pro handicapované.

Slušovice, J. Kapustová

 Hrobice: aktualizace fondu.

 Březová: aktualizace fondu, nově on-line katalog.

 Dešná: letos zažádala o grant z projektu VISK 3.

 Akce v městské knihovně: Kafíčková odpoledne – každé první pondělí v měsíci, 

Dopoledne pro maminky s dětmi; besedy pro ZŠ a MŠ na téma Václav Čtvrtek; Pasování 

na čtenáře. 

Štítná, H. Zvoníčková

 Besedy o Cyrilu a Metodějovi; zábavná odpoledne pro družinu; čtení do projektu Řekni 

mi co čteš.

Valašské Klobouky, J. Dorňáková

 Tichov: stěhování do nových větších prostor, nové regály, nový sedací nábytek, stůl 

pod PC, v plánu je malování.

 Poteč: vyřazování fondu.

 Vlachovice: jednání o stěhování do kulturního domu. 

 Akce v městské knihovně: Škola naruby; Ve škole se učíme, v knihovně se bavíme –

besedy pro děti; Týden plný her – knihovna otevřena nonstop od rána do večera, hry 

získány od sponzora; Velikonoční dílny; O nejlepšího maskota ke Dni Země; Knížka 

pro prvňáčka; Noc s Andersenem; beseda s Tomášem Cikrtem – Příběhy léků.

Vizovice, Mgr. B. Krejcárková

 Bratřejov: uspořádány informační lekce pro školu.

 Akce v městské knihovně: Čtenář roku; Týden čtení – čtení v cizím jazyce, každý den 

v jiném; Beseda s J. Holcmanem; autorské čtení poezie s Janem Zeťkem; výstava 

Velikonoce ve starých pohlednicích; Velikonoční dílnička a divadélko.
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Jižní Svahy, V. Warzelová

 Středisko: knihovny vozí spousty knih ke zpracování.

 Podkopná Lhota: končí retrospektivní zápis knih.

 Bohuslavice u Zlína: nová knihovnice, aktivní, po dlouhé době nakoupeny do knihovny 

nové knihy.

 Lípa: knihovna by se měla stěhovat z mateřské školy do nové budovy.

 Provodov: nakoupeny po dlouhé době nové knihy.

 Veselá: stěhování knihovny do nově zrekonstruovaných prostor.

 Akce v obvodní knihovně: Do Jičína za pohádkou – beseda o Václavu Čtvrtkovi 

s výtvarnou výstavou; besedy pro MŠ a ZŠ; výstavy ZUŠ; spolupráce s UTB – projekt 

Edison – prezentace projektu o globálních problémech, oteplování, rasismu…; Čtenář 

roku v krajské knihovně – 1. až 3. místo obsadily čtenářky z Jižních Svahů.

Krajská knihovna, PhDr. Z. Friedlová

 Literární jaro 8. – 12. dubna 2013.

 Výtvarná soutěž Malovaná abeceda v rámci Literárního jara.

 Oceňování Čtenáře roku.

 Cyklus besed Čtení a poslouchání pro všechny u příležitosti 1150. výročí příchodu 

sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 

Diskuze, různé

 Příští porada profesionálních knihovníků zlínského okresu se bude konat ve středu 

5. června 2013 v krajské knihovně na pracovišti Zarámí.

 Grant na projekt Česká knihovna schválen, zveřejněno bude v nejbližší době.

 Letos se budou pravděpodobně nově oceňovat knihovny v celém kraji; z každého 

okresu bude oceněna jedna knihovna, která může být profesionální i neprofesionální. 

A dále se bude udělovat čestné uznání pro 1–4 knihovníky. Oceněná knihovna 

dostane finanční dar na nákup knihovního fondu.

 Projekt internetizace knihoven: končí k 28. březnu. Knihovny by i nadále měly 

poskytovat přístup na internet zdarma. Pro uživatele může být časově omezeno.

Zapsala: Mgr. Zuzana Svobodová

22. března 2013
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Osnova ke komentáři k regionálním funkcím

Název knihovny

 Jméno knihovnice/knihovníka, kontakt

 E-mail na knihovnu

 Adresa webové stránky (odkaz na webu obce)

 On-line katalog na webu

 Využití automatizovaného knihovního systému

 Přírůstky

 Úbytky

 Aktualizace fondu

 Revize

 Metodické návštěvy

 Konzultace (jednání se zástupci obce)

 Akce v knihovně, pravidelné akce

 Rekonstrukce, nový nábytek, technika, změny, malování

 Obdržené granty

 Školení knihovnice/knihovníka (počet hodin, název)

 Propagace knihovny (články v regionálním tisku, obecním zpravodaji, vývěsky, rozhlas 

atd.)




