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Knihovny kraje v roce 2016 v číslech 

303 knihoven 
(a jejich 93 poboček)  

99 704 nových knih a jiných dokumentů 
(pořízených za 18 606 262  Kč) 

1 643 772 návštěvníků 
(fyzických) 

1 466 178 návštěvníků 
on-line služeb   

15 % registrovaných uživatelů z počtu obyvatel 
(celkem 88 810 čtenářů, 25 170 dětí – téměř 30 %)  

4 453 041 
výpůjček 

5 008 kulturních 
2 375 vzdělávacích akcí 



Knihovny kraje v roce 2016 v číslech  

33 965 m2 

plocha knihoven  

4 347 
studijních míst 

39 % knihoven kraje 
je bezbariérových 

47 % knihoven má Wi-Fi 
připojení pro návštěvníky 

870 počítačů v knihovnách 
(z toho 824 připojených na internet) 

65 % knihoven 
 má on-line katalog na webu 

26 % knihoven 
 poskytuje kopírovací služby 



Registrovaní uživatelé 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

89 553  

86 591  

87 521  

88 396  
88 041  

88 842  

90 476  
90 319  

88 810  



Návštěvníci knihoven 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 413 378  

1 460 274  

1 525 437  

1 606 880  

1 648 788  

1 587 954  

1 662 607  
1 651 738  

1 643 772  



Nuda 

Tři typy nudy 

• je-li člověku zabráněno věnovat se něčemu, čemu by 

chtěl 

• je-li nucen se věnovat tomu, do čeho nemá chuť 

• někdy však pocit nudy vzniká i bez zjevného důvodu a 

jedinec není sám od sebe schopen se angažovat v žádné 

činnosti. 
                                                                                           Wikipedie 

 



Jak by vypadala vaše ideální knihovna? 



1. Upravit prostor pro knihovnu 

2. Probrat knižní fond (kvalita), dostatek nových 

dokumentů (doporučeno 30-45 Kč na obyvatele ročně) 

3. Vyškolit svého knihovníka (ročně 8 hodin vzdělávání) 

4. Doplnit něco navíc – společenské hry, tematické 

kufříky/tašky, Wi-Fi připojení 

5. Nebránit se elektronické komunikaci (aktuální webové 

stránky, on-line katalogy, funkční maily)  

6. Neustále dávat o knihovně vědět - propagovat  

Jak získat nové a udržet stávající 

čtenáře? 



Jak získat nové a udržet stávající 

čtenáře? 
7. Přivést potenciální čtenáře do knihovny - akce pro 

dospělé, besedy pro děti (lze využít grant SKIP 09) 

8. Myslet na všechny generace – dětské koutky, regionální 

historie, pohodlný sedací nábytek,… 

9. Překvapit čtenáře – možnost uvařit kávu, zapůjčení 

brýlí, …  

10. Zeptat se svých čtenářů, co jim chybí – dotazník 

11. Dát čtenářům na výběr  - výměnné soubory na přání (v 

roce 2016  - 27 VS)  

12. Doporučovat (inspirací mohou být literární časopisy,  

weby - knihovny.cz, CBDB.cz, www.iliteratura.cz,…) 

http://www.knihovny.cz/
http://www.cbdb.cz/
http://www.iliteratura.cz/


Další náměty 

• Knihy, které lze poslouchat – audioknihy 

• Náslechy besed v KKFBZ 

• Knihovnické minimum, e-learning (kurzy.knihovna.cz) 

• Vytvořit knihovnický QUEST (česky „hledačku“) – Hořice, 

Rožnov p. R., … 

• Zapojit se do Vesnice roku 



S čím vám může pomoci krajská nebo 

vaše „středisková“ knihovna? 
• Výměnné soubory na přání 

• Konzultace projektů na automatizaci knihovny 

• Vzdělávání - náslechy besed v KKFBZ, Knihovnické 

minimum, PC kurzy 

• Zpracování statistiky 

• Revize fondu 

• Nákup a zpracování knihovního fondu 

• Konzultace při rekonstrukci interiéru knihovny  

• … 

 



FOTOGRAFIE Z NOVÝCH 

INTERIÉRŮ KNIHOVEN 
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Kašava – Vesnice roku 2016 
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Uherský Brod  



AKCE KNIHOVEN 



Akce knihoven 

Celostátní akce:  

• Březen – měsíc čtenářů 

• Noc s Andersenem 

• literární soutěž pro děti Kde končí svět 

• Týden knihoven 

• Den pro dětskou knihu 

• Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.  



 

Náměty na  zajímavé akce v malých 

knihovnách 

• Knihovna o prázdninách – pro děti připraveny nejen 
knížky, ale i pohádkové hádanky, křížovky, kvízy a 
hlavolamy. 

• Výtvarné soutěže (Celé Česko čte dětem). 

• Vyhlášení nejlepší čtenářky, čtenáře  

• Vědomostní soutěže, křížovky, kvízy a literární testy - 
doplňují každou návštěvu dětí v knihovně (náměty v mailové 
konferenci Andersen) 

• Čtení z knih – strašidelné, vánoční … 

• Venkovní akce – např. Houboví skřítci – procházka lesem 
povídání na téma chování v lese, jedlé a jedovaté houby – 
Kdo jsou Stromílek dubový - Houbal Šiškomil a Houbal 
Barvička? 
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Náměty na  zajímavé akce v malých 

knihovnách 
• Cestopisné besedy … 

• Aktivní senior – pravidelné setkávání a besedy na téma 

historie obce, internet, zdravá výživa, zahrada, ale i 

návštěva modelářského letiště. 

• Hrátky s pamětí – cyklus pěti setkání pro seniory spojené 

s trénováním paměti. 

• Babičko, dědečku, čti a vypravuj – propojení generací, 

senioři pravidelně předčítali a povídali si s dětmi. 

• Čtení z nových knih a výroba záložek. 

• Výstavy - kroniky, fotografie 



Některé akce obecních knihoven okresu 

Zlín v roce 2016  
• Bohuslavice nad Vláří – spolupráce s klubem maminek - Dětský karneval, 

Čteme se sourozenci a mnoho dalších   

• Bratřejov – Upleťte si v knihovně velikonoční pomlázku  

• Dešná – Babička čte dětem, děti babičce; Poznávací výlet na Oškerovy 

paseky 

• Drnovice – Beseda s důchodci a Mikulášská besídka   

• Hostišová  - zájezd do Hornického a Hasičského muzea v Ostravě, Pásmo 

poezie pro seniory, Lovci perel pro děti   

• Kochavec – Jarní výtvarná dílna   

• Křekov – Ukončení prázdnin, tvořivé dílny   

• Loučka – Probouzení a uspávání broučků  (tvoření pro děti s rodiči) 

• Ludkovice - Noc s Andersenem, Pohádková knihovna -  povídání o 

pohádkách, určeno dětem z MŠ, Projektová hodina – Čtení a psaní povídek 

• Horní Lhota - Noc s Andersenem, Setkání se seniory - podvečer v knihovně 

• Machová – exkurze pro žáky MŠ a beseda, výstava knih 

• Mysločovice – Noc s Andersenem, čteme dětem pohádky 



Některé akce obecních knihoven okresu 

Zlín v roce 2016  
• Oldřichovice – každý druhý pátek v měsíci Čtení pro děti; Tábor Vlčková 

– hry a tvoření v přírodě   

• Poteč – Májový pochod na Vařákovy paseky, Táborák pro seniory 

• Pozlovice - Soutěž Jak si představuji prázdniny,  Noc s Andersenem, 
Vánoční tvoření andělů z různých materiálů 

• Rokytnice – Čtení v knihovně a Lampiónový průvod   

• Rudimov – Vodnická pohádka (loutkové divadlo Kozlík)   

• Sazovice – Prázdninové čtení dětem, Indiánská noc, Sousedská 
knihovna (knihobudka), pasování prvňáčků, soutěž Hodný dinosaurus 

• Tichov – Hravé odpoledne pro děti, tvořivé dílny   

• Tlumačov – Noční pohádkový park, Noc Andersenem, besedy pro žáky 
ZŠ, pasování prvňáčků. 

• Ublo – beseda pro maminky s dětmi   

• Újezd – Podzimní tvoření, Dopisy Ježíškovi   

• Vlachova Lhota – velikonoční a vánoční tvoření, Den otevřených dveří 
v knihovně    

• Vlachovice – Mikulášská nadílka knih, Kurzy kváskového pečení  



Společenství 

R. David Lankes: 

Špatné knihovny 

budují (jen) fondy,  

dobré knihovny 

budují služby, 

skvělé knihovny 

budují 

společenství. 

 

 



Bez spolupráce to nejde 
Knihovny nabízejí spolupráci ostatním subjektům v místě 

• Školy 

• Spolky (myslivci, hasiči, 
sportovci), občanské 
sdružení 

• Folklórní soubory, 
ochotníci 

• Domy pro seniory 

• Mateřská centra 

• Neziskové organizace 

• Dalšími organizace 
obce, města 

 



Nikdy se 

nesmíme 

přestat učit 

Učit se můžeme o sebe 

navzájem.  

 

Výzva - zajistit 

občanům informace té 

nejvyšší kvality. 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
Jana Tomancová 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 


