
ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 19. 9. 2018 

v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 
 

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

Nášel, T. Heinzová, K. Sobotíková, Dis., Mgr. G. Klabačková, S. Bravená 

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

Omluveni:  J. Dorňáková 

 

Před zahájením samotné porady proběhla prezentace Martina Ďurkáče a Věry Adámkové ze studijní 

cesty SDRUK  „Saské knihovny“. Na webu KKFBZ budou prezentace vystaveny, v časopise Duha byl 

zveřejněna zpráva z této cesty.   

https://duha.mzk.cz/clanky/studijni-cesta-sdruk-2018-saske-knihovny 

 

Následovala informační prezentace Karolíny Abrahámkové a Ing. Martina Liperta z Team Library 

Praha. Jedná se o akviziční portál, vhodný zejména pro menší knihovny, které nedosáhnou na vyšší 

rabat od běžných dodavatelů. Dále byli účastníci seznámeni s novým projektem Kniha z knihovny – 

mělo by se údajně jednat o rozšíření služeb směrem k uživatelům, kdy si čtenář bude své objednané a 

zakoupené knihy vyzvedávat v knihovnách bez nutnosti platit poštovné.  

Kontaktní údaje: 

Ing. Martin Lipert:  Martin.Lipert@TeamLibrary.cz   tel. 603 880 020 

Karolína Abrahámková  karolina.abrahamkova@teamlibrary.cz  tel. 731 687 880 

https://akvizice.teamlibrary.cz/sign/in 

 

PhDr. Z. Friedlová 

- Připomenutí a shrnutí hlavních témat akce Knihovna – věc veřejná. Poděkování za účast všem 

i za moderování Mgr. Pavlu Nášelovi. 

- Konference Knihovny současnosti – zajímavý program, doporučení všem, aby zvážili účast 

alespoň části programu v příštím roce.  

- V sekci vzdělávání se debatovalo mj. o inovačních kurzech – přes snahy o změnu nedošlo 

k žádnému posunu v této formě vzdělávání. Pokud se týká rekvalifikačních kursů budou 

akreditované kursy na Moravě kromě MZK a Knihovny J. Mahena v Brně (knihovník pro děti) 

organizovat také v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě 

- Pozor na uvádění správného názvu knihovny na oficiálních a propagačních dokumentech. Je 

nutno prověřit jednotnost názvu ve zřizovacích listinách, v evidenci (databázi) knihoven na 

stránkách MK ČR, v adresáři knihoven na CPK - https://www.knihovny.cz/,  na webu  

knihovny a obce apod.  

  

Bc. V. Adámková 

- Poděkování za spolupráci při domlouvání termínů metodických návštěv a pololetních kontrol 

RF. Zbývající MN ve Štítné nad Vláří, Fryštáku a Luhačovicích proběhnou v nejbližších dnech. 

- Předány komentáře ke statistickému výkazu RF okresu Zlín za I. pololetí 2018. Je potěšující, že 

stále postupně probíhají v obecních knihovnách různé úpravy, rekonstrukce apod. Ve většině 

knihoven už letos proběhlo i zapisování nových knih, více než polovina plánovaných revizí je 

už hotová a ostatní většinou již probíhají. 

https://duha.mzk.cz/clanky/studijni-cesta-sdruk-2018-saske-knihovny
mailto:Martin.Lipert@TeamLibrary.cz
mailto:karolina.abrahamkova@teamlibrary.cz
https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html
https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html
https://www.knihovny.cz/


- Pozor na vykazování konzultací ve výkazech pro fakturaci: 1 konzultace = 0,5 hodiny pro 

jednu knihovnu (kratší konzultace lze sčítat a uvést jako jednu vždy pro každou obec zvlášť). 

Za konzultaci nelze považovat dovoz knih apod. 

- Informace ze třetího dne konference  Knihovny současnosti – sekce Aktuální klíčové projekty 

a koncepční otázky českého knihovnictví – viz příloha zápisu 

 

Ing. J. Tomancová  

- Předána nabídka vzdělávacích aktivit pro knihovníky na II. pololetí roku 2018 pořádaných 

KKFBZ.  

- Mimo jiné byla doporučena přenáška PhDr. Mileny Šubrtové z MUv Brně – Knihy našich 

prarodičů - Literatura pro děti prvorepublikové éry., která se koná 10. 10. v KKFBZ. 

- Probíhá Kurz knihovnického minima, kterého se účastní 4 knihovnice z malých knihoven 

okresu (Drnovice, Rudimov, Velký Ořechov, Žlutava).  

- Především pro případné nové profesionální knihovníky bez knihovnického vzdělání byly 

doporučeny rekvalifikační docházkové nebo e-lerningové kurzy, které pořádá MZK v Brně - 

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku.  

 

Informace z městských knihoven a jejich středisek: 

Fryšták – Mgr. P. Nášel 

- Revize KF v Lukovečku – dokončuje se, probíhá současně i vyřazování 

- Zajímavá beseda se starostou Říčan panem Vladimírem Kořenem (honorář ve prospěch fondu 

na výsadbu stromů ve Fryštáku) 

- Spolupráce na přípravě brožury Fryštácko 1918-2018 a kalendáře na rok 2019 

 

Slušovice – J. Kapustová 

- Zpracováno hodně nových knih pro středisko 

- Proběhla revize + vyřazování KF v Želechovicích 

- Příprava na Týden knihoven, spolupráce s Městem Slušovice na kulturních akcích – divadelní 

představení, koncert Spirituál kvintet aj. 

 

Štítná nad Vláří – J. Sojová  

- Proběhla revize + aktualizace KF v Šanově 

- Rekonstrukce knihovny v Jestřabí – nová podlaha, výmalba, zakoupeny nové regály a stůl.  

Nyní probíhá aktualizace fondu. 

- Projekt VISK3 – zakoupena nová výpočetní technika pro knihovnu Jestřabí a Štítná.  

- Ve Štítné další část nových regálů. Stále stoupá zájem o komentované prohlídky Minimuzea 

Gabry a Málinky 

 

Slavičín – Mgr. G. Klabačková 

- Pomoc při zprovozňování knihovny v Haluzicích, uspořádání knihovny i fondu, zapsáno přes 

500 knih 

- V Rudimově a v Lipové proběhla revize KF 

- Velké množství zajímavých akcí, např.   

 Z pěšáka od Tobruku pilotem RAF – výstava 

 beseda se členy spolku Letecká bitva Bílé Karpaty 1944 (za účasti spisovatele 

Vlastimila Hely a badatele  Romana Sušila). 

 POHÁDKIÁDA XV. aneb Výprava do pohádek o století nazpátek! (zbojnické a valašské 

pohádky) 

https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/nabidka_vzdelavacich_kurzu_2pol2018.pdf
https://www.kfbz.cz/knihy-nasich-prarodicu
https://www.kfbz.cz/knihy-nasich-prarodicu
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku


 V rámci Týdne knihoven Literární kavárna a další besedy 

 

 

Luhačovice – T. Heinzová 

- Poděkování za seminář Storytelling s knihou v ruce, který proběhl v září v KKFBZ 

- Revize KF v Kaňovicích a Podhradí – dosud neuzavřeno kvůli problémům s Tritiem (duplicitní 

přírůstková čísla) 

- Vyřešen bezbariérový přístup do knihovny, zatím pouze do přednáškového sálu, ne do 

půjčovny 

- V rámci letošních významných výročí uspořádána výstava kronik Města Luhačovice, problémy 

kvůli GDPR 

 

Jižní Svahy – K. Sobotíková, DiS. 

- Problémy s knihovnou v Podkopné Lhotě, dočasně uzavřeno, bude řešeno po volbách 

- Velmi dobře funguje knihovna v Provodově. Po přestěhování do nových prostor v ZŠ více 

čtenářů i akcí 

- Celé středisko by mělo přejít v nejbližší době na eVerbis, proto proběhlo v červenci školení 

- V červenci proběhly tradiční prázdninové akce pro děti 

- V srpnu byla knihovna uzavřena kvůli revizi KF, pak těsně před otevřením došlo k zatečení po 

prudkých deštích. Knihovna funguje v omezeném režimu.  

 

Brumov-Bylnice – S. Bravená 

- Proběhla revize, vyřazování a aktualizace KF v Nedašově Lhotě 

- Do Nedašova bylo zakoupeno a zapsáno cca 200 knih 

- Na pobočce v Sidonii probíhá aktualizace KF 

- V Brumově se mj. připravuje beseda se spisovatelkou K. Dubskou 

 

Napajedla – S. Ondrášová 

- V letošním roce díky projektu VISK3 byla napojena knihovna v Napajedlech a všechny obecní 

knihovny na AKS Verbis, přetrvávají ale problémy nejen s on-line katalogy, ale i s převodem 

dat. Špatně fungují rezervace, přihlašování do systému v jednotlivých obcích je snad už 

vyřešeno. Poděkování Ing. Janošovi za spolupráci. 

- Revize KF v Oldřichovicích a Spytihněvy, nelze uzavřít kvůli problémům s Verbisem. 

- Zápis nových knih pro středisko, příprava besed 

- Opět byl velký zájem o obalování učebnic (placená služba pro žáky a studenty) 

 

Vizovice – Mgr. B. Krejcárková 

- Revize KF v Jasenné a Lhotsku – vyřazeno přes 700 knih 

- Lutonina – nové prostory pro knihovnu 

- Bratřejov – rekonstrukce a rozšíření prostor pro knihovnu, vznikne dětský koutek, bude nový 

nábytek. V rámci projektu VISK3 bude zakoupen nový PC. 

- Rozbíhají se besedy pro školy, pro veřejnost mj. v týdnu knihoven beseda Symboly české 

státnosti ke 100. Výročí založení republiky. 

 

Otrokovice – Mgr. R. Jarková 

- Revize KF v Hostišové. 

- Probíhá nákup knih a obalování pro celé středisko 



- Mysločovice – problémová komunikace s knihovnicí, prostory knihovny jsou pěkné, ale 

neprobíhají žádné akce 

- Příprava na Týden knihoven – Procházky starým Zlínem s dr. Bobákem, beseda F. Trávníčka o 

legionářích apod. 

 

Důležité termíny: 

- Podklady pro fakturaci za služby RF za III. čtvrtletí zaslat prosím do 12. října 2018.  

- 28. listopadu 2018 – Seminář pro knihovníky okresu Zlín – pozor změna termínu! 

- Další porada profesionálních knihoven se uskuteční ve středu 5. prosince 2018                                                                                       

 

 
Zapsala Věra Adámková  


