
ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 14. 6. 2017 

v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 
 

Přítomni:           J. Dorňáková, Mgr. P. Nášel, S. Ondrášová, S. Bravená, J. Sojová, 

 T. Heinzová, Mgr. R. Jarková, K. Sobotíková, Dis., 

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

Omluveny:  Mgr. B. Krejcárková, J. Kapustová, Mgr. G. Klabačková 

 

 

Před poradou proběhla přednáška ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně Ing. Libuše Nivnické. 

V první části zazněly informace z kongresu IFLA v Ohiu a v Sydney. Těchto kongresů konaných 

v různých městech světa se pravidelně účastní zástupci z více než 130 zemí. V posledních letech jsou 

nejvíce diskutovaným tématem služby pro děti a mládež a rozvoj čtenářství u dětí v raném věku. Také 

zde byly prezentovány některé navštívené knihovny, jejich prostředí a služby uživatelům.   Ve druhé 

části Ing. Nivnická představila projekt KJM v Brně Charta služeb pro děti a mladé lidi ve věku 10 až 15 

let a další inspirativní programy.  

Zde je odkaz na prezentaci 

http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/prednaska_ing._libuse_nivnicke.pdf 

 

V. Adámková: 

- zahájení porady, organizační pokyny 

- blahopřání Janě Dorňákové a Městské knihovně Valašské Klobouky k 1. místu v celostátní 

soutěži Kamarádka knihovna 2016 v kategorii obcí do 5 000 obyvatel 

- poděkování za zaslané nominace na nejlepší knihovny Zlínského kraje. Všichni nominovaní 

budou představeni na podzimním semináři pro knihovníky okresu Zlín 

- problém se ztrátou veškerých dat v knihovně ve Vizovicích – vše je nutno znovu nahrát 

(uživatele, fond…) včetně spádových obecních knihoven. Mgr. Nášel doporučil zálohovat 

pravidelně data i na vlastní úložiště. 

 

Informace z jednání sekce veřejných knihoven SKIP (21. 4. 2017 v Praze) 

- Březen - měsíc čtenářů – v roce 2018 bude věnován projektu „Bookstart“ (pracovní 
název) a je zaměřen na předškolní děti a rodiče. Připravuje se zvláštní číslo Bulletin 
SKIP s metodikou k tomuto projektu včetně zkušeností ze zahraničí 

- Noc s Andersenem – letošní ročník se Čtyřlístkem byl velmi zdařilý, příští rok bude asi 

věnován Rychlým šípům (letos 110. Výročí narození J. Foglara), už probíhá jednání 

s Nadací J. Foglara 

- Týden knihoven – rozjezd projektu „Bookstart“ 
- Maraton čtení – letos nebude SKIP financovat (ukončení projektu) 
- Knížka pro prvňáčka – stoupající zájem o projekt (letos 440 knihoven, náklad 35 000 

knih). Zazněl požadavek navrhovat i jiné autory z různých regionů, případně je 
kontaktovat a předat informaci o tomto projektu 

- Připomenutí významných výročí v roce 2018 (NTK, Památník NP, Vznik ČR, E. Bass, E. 
Štorch, K. Čapek, O. Březina aj.) 

http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/prednaska_ing._libuse_nivnicke.pdf


- Biblioweb 2017 – letos se zapojilo jen 19 knihoven! Webové stránky knihoven nejsou 
kvalitní, knihovny se nechtějí hlásit do soutěže, protože jsou si vědomy nedostatků. 
Otázkou je, jestli v soutěži pokračovat i v příštích letech. Dobrý web má dobrou vizi, 
koncepci, probíhají pravidelné aktualizace, je srozumitelně zaměřený na cílovou 
skupinu (viz článek ve Čtenáři od Radka Pavlíčka). Navrženo uspořádání worshopu na 
téma Biblioweb, nutná je též větší propagace směrem ke knihovnám. 

- Proběhla diskuze ohledně vyhlášení soutěže o nejlepší knihovní facebook. RNDr. 
Prucková narhovala, aby fb byl hodnocen – aktivity na fb jsou velké, ale je otázkou, 
jaká kritéria hodnocení stanovit 

- V květnu proběhl Workshop metodiků v Olomouci. Cílem je podpořit okresní, popř. 
střediskové metodiky. Bližší shrnutí bude v samostatném bodě. O konání příštího 
workshopu bude zaslána v dostatečném předstihu informace, aby se jej mohli 
zúčastnit i zájemci z profesionálních knihoven 

- Stáže v knihovně -  tento projekt představila Mgr. J. Štěrbová 

 Zkušenosti z jiných knihoven jsou vždy důležité 

 V regionu by mohly spolupracovat blízké knihovny – různá velikost, zaměření 

 Vytvoření nabídky a poptávky – zatím pouze Ostrava a MěK Praha (mají možnost 
ubytování) 

 Smluvní vztah mezi knihovnou a stážisty, standardní pracovní cesta 

 SKIP připravuje dotační pravidla pro knihovny pro zapojení do programu stáží 

 Připravit databázi knihoven, které mají zájem přijímat stážisty – výzva k zapojení 
 

J. Tomancová – informace z jednání sekce SDRUK pro RF 

- Připravuje se seminář Regionální funkce knihoven v Pardubicích (25. a 26. 10.2017) 

- Příprava projektu na výzvu OPVVV – spolupráce škol a knihoven: 
Dr. Richter účastníky seznámil s připravovanou výzvou k projektu Budování kapacity pro 

rozvoj škol II. a hovořil o spolupráci na přípravě projektu s UZS. Žadateli mohou být také 

knihovny a obce. Závazná verze výzvy bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o 

podporu 20. 6. 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. 9. 2017. Avízo výzvy - 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-032-budovani-kapacit-pro-

rozvoj-skol-ii-1.  Zatím nejsou definované přesné podmínky, za jakých se mohou školy 

projektu zúčastnit, zejména přesná specifikace programů, ve kterých už školy jsou zapojeny a 

kvůli kterým nelze do tohoto projektu vstoupit. 

- 31. 10. 2017 proběhne seminář ke statistice ve Zlíně (lektor dr. Richter). 

- Problémy statistického vykazování elektronických služeb – dr. Richter upozornil na nutnost 

správného vykazování elektronických služeb knihoven. On-line služby knihoven rostou. Byla 

diskutována šablona webu pro malé knihovny -  Webnode, ve které je zpoplatněna služba 

statistiky. Metodičky by měly ve statistice kontrolovat počet vstupů do Opac (300 knihoven 

vykázalo méně než 5 vstupů ročně). 

- Dle vyjádření Dillie je možné, aby knihovny půjčovaly přílohy na CD (nesmí ovšem obsahovat 

software).  

- Podrobnosti z jednání na stránkách SDRUK - http://sdruk.mlp.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-

pro-regionalni-funkce/clanek/zapisy-z-jednani-sekce-pro-regionalni-funkce/.  

 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-032-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-1
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-032-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-1
http://sdruk.mlp.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-regionalni-funkce/clanek/zapisy-z-jednani-sekce-pro-regionalni-funkce/
http://sdruk.mlp.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-regionalni-funkce/clanek/zapisy-z-jednani-sekce-pro-regionalni-funkce/


Informace vedoucích profesionálních knihoven: 

 

Valašské Klobouky – J. Dorňáková 

- besedy pro školy i MŠ – např. Co kdo dělá (téma povolání) 

- úspěšná beseda Bylinky pro zdraví 

- Virtuální U3V – 29 studentů, slavnostní zakončení proběhlo v Hodoníně 

- Nová knihovna v Újezdě 

- Probíhají metodické návštěvy a nákup knih pro středisko 

- Kamarádka knihovna – vítězství v celostátní soutěži, informace o průběhu 

 

Fryšták – Mgr. P. Nášel 

- Záchrana stromu ve Fryštáku – akce Paměť stromů – výzva pro děti k hledání pamětních 

stromů, následovala prezentace o nalezených stromech 

- Komiks O ztraceném pokladu 

- Probíhá revize KF ve Vlčkové 

- Pozvání na Dětský folklórní festival a Fryštácký jarmark  

- 23. 6.  se uskuteční beseda se spisovatelkou R. Třeštíkovou 

 

Štítná nad Vláří – J. Sojová 

- Minimuzeum Gabry a Málinky spojené s koutkem regionální literatury 

- Vydávání Zpravodaje města Štítná nad Vláří 

- Besedy pro školy, pasování prvňáčků na čtenáře 

- Čtenářský kvíz  - vyhodnocení spojeno s odpolednem her  

- Probíhá revize a vyřazování v Jestřabí 

- Účast na celonárodní veřejné sbírce Český den proti rakovině - bylo vybráno 7 419 Kč. 

- Připravuje se beseda s J. Jilíkem a amatérské divadlo s představením Náš strýc Josef 

 

Luhačovice – T. Heinzová 

- Biskupice – změna knihovnice, vyřazování KF 

- Horní Lhota – aktualizace KF 

- Příprava seznamů MDT pro obecní knihovny 

- Probíhá oprava fasády na budově knihovny v Luhačovicích 

- Anketa se středoškoláky „Jak dostat teenagery do knihovny“ – bude se hrát loutkové divadlo, 

1x měsíčně proběhne spaní v knihovně spojené s hraním interaktivních her 

- Všechny knihovnice mají Certifikát pedagogiky volného času (školení pořádá Dům dětí a 

mládeže) 

- Řeší se problém s bezbariérovým přístupem do knihovny – hledání hodné dotace 

 

Jižní Svahy – K. Sobotíková 

- Otevřena knihovna v Provodově v nových prostorách místní ZŠ, nová knihovnice 

- Revize v Bohuslavicích a Rackové – problémy s nákupem nových knih 

- Březnice  - pochvala knihovnici, odvádí velmi doboru práci 

- Veselá – nový dětský koutek 

- Už v 15 knihovnách z 19 v letošním roce proběhl zápis nových knih 



- OK Jižní Svahy – Dětský čtenářský klub Smajlíci  

- znovu budou probíhat letní akce „O prázdninách se v knihovně nenudíme“ 

 

Brumov-Bylnice – S. Bravená 

- Návojná – revize a vyřazování KF 

- Nedašov, Nedašova Lhota – nakoupeny nové knihy 

- Besedy pro družiny 

- Beseda s astroložkou 

- Spolupráce na Zlatém klíči 

- Řeší se pobočka ve Svatém Štěpáně – budova se bude rekonstruovat, hledají e náhlradní 

prostory pro knihovnu 

 

Napajedla – S. Ondrášová 

- Pro středisko už letos nakoupeno kolem 500 knih 

- Lhota – poslední knihovna, která nepůjčuje přes AKS 

- Halenkovice – probíhá oprava budovy OÚ, hledají se větší prostory pro knihovnu 

- Žlutava  - nové dětské oddělení, obec soutěží v celostátní soutěži o Obec roku 2017 

- V Napajedlích byli na exkurzi knihovníci z Uherského Hradiště 

- Beseda pro ZŠ „Malý detektiv“ 

- Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka 2016/2017  

 

Městská knihovna Otrokovice – R. Jarková 

- Mysločovice – rekonstrukce knihovny, probíhá revize, vyřazeno kolem 500 knih 

- Hostišová – vyřazování 

- Pro středisko zpracováno přes 200 knih 

- Řeší se umístnění knihobudky v Otrokovicích (pravděpodobně v prostorách koupaliště) 

- „Otrokovice – 20 let od povodní“ – proběhla beseda se starousedlíky v klubu seniorů a pro ZŠ 

besedy na téma povodní. Vzpomínkové akce vyvrcholí ve čtvrtek 15. 6. 2017 

 

J. Tomancová 

- Byly představeny velmi inspirativní akce pro děti – výzva ke spolupráci s Databankou 

vzdělávacích programů Knihovny J. Mahena v Brně 

- Oceňování knihoven a knihovníků - shrnutí nominací na krajské ocenění v roce 2017: 

o Celkem bylo přijato 26 nominací na 10 knihoven a 10 knihovníků 

o Nominované knihovny  - ukazatele hodnocení – vychází se ze statistických ukazatelů 

a plnění standardů pro dobrou knihovnu, ale zohledňují se i další aktivity  

o Z nominovaných knihoven za okres Zlín (Lukov, Neubuz, Rokytnice, Vizovice) do 2. 

kola na základě statistických výsledků, plnění knihovnických standardů a hlasování 

komise postoupily knihovny: Rokytnice-Kochavec a Vizovice.  

o Komise navštíví nominované knihovny 12. července 2017 a po následném bodování 

proběhne vyhodnocení. V letošním roce bude v po knihovnách jezdit také zástupce 

odboru kultury kraje – Ing. Michaela Němcová. Metodičky zajistí přítomnost 

knihovnice popřípadě zástupce zřizovatele v navštívených knihovnách. 

o Nominovaní knihovníci: za okres Zlín bylo nominováno 5 knihovnic. Komise navrhla 

pro ocenění jednu z nich. Tento návrh musí ještě potvrdit Rada ZK na svém jednání. 

http://www.knihovnici.kjm.cz/
http://www.knihovnici.kjm.cz/


o Je vždy problém vybrat z nominovaných osobností, ale i knihoven – všichni by si 

ocenění zasloužili. Nutno to prezentovat tak, že i samotná nominace je určitým 

druhem ocenění práce.  

o Máme několik možností, jak zpropagovat nominace, např. na webu KKFBZ do sekce 

Střípky z knihoven kraje – o prázdninách budeme postupně uveřejňovat jeden 

medailonek o nominované osobnosti – nutný souhlas dané osoby. Všichni 

nominovaní budou prezentováni na slavnostním vyhlašování na podzim a bude jim 

zaslán děkovný dopis. Také proběhne jejich představení na okresním semináři.  

 

Důležité termíny a informace: 

- Fakturace za služby RF za II. čtvrtletí by měla proběhnout do 15. 7. 2017.  Do 18. 7. nejpozději 

prosím zaslat též pololetní zprávu 

- Příští porada proběhne 27. září 2017 v Městské Knihovně Valašské Klobouky, předběžný 

termín poslední porady v tomto roce je 6. prosince 2017 

- 12. července 2017 cesta hodnotící komise po nominovaných knihovnách kraje 

- Knihovnické minimum – 14. 9., 21. 9., 26. 9., 3. 10. 2017 

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

- Od srpna 2017 průběžně dle dohody metodické návštěvy a pololetní kontroly 

 

 

Zapsala Věra Adámková a Jana Tomancová 

 

http://www.kfbz.cz/blogs/stripky-z-knihoven-kraje

