
ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 20. 3. 2019 

v Městské knihovně v Luhačovicích 
 

Přítomni:           S. Ondrášová, J. Sojová, Mgr. B. Krejcárková, K. Sobotíková, Dis., Mgr. G. Klabačková, 

S. Bravená, Mgr. R. Jarková, Mgr. P. Nášel, T. Heinzová, L. Gondová  

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

Hosté:  Ing. M. Ležák  

Omluveni:  J. Kapustová 

 

Ing. M. Ležák 

- Starosta města Luhačovice Ing. M. Ležák přivítal všechny zúčastněné. Kladně zhodnotil 

činnost knihovny, která, vzhledem k poloze v lázeňském městě, poskytuje služby nejen 

stálým obyvatelům, ale i hostům města. Byla projednána nutnost vybudování výtahu, který 

by umožnil návštěvu knihovny i pro imobilní uživatele. Od minulého roku je bezbariérový 

přístup alespoň do přízemí budovy knihovny, kde se konají kulturní a vzdělávací akce. 

 

PhDr. Z. Friedlová 

- Služba „Získej“ – zatím není větší posun ve vývoji služby. 

- Projekt CENTRAL – Katalogizace beletrie pro knihovny ČR -  cílem je zásadním způsobem 

zrychlit katalogizaci beletrie a dodávání záznamů do Souborného katalogu ČR a tím 

zefektivnit sdílenou katalogizaci ve všech knihovnách ČR, které využívají přebírání záznamů. 

Týdně by mělo být vytvořeno kolem 110 úplných katalogizačních záznamů, obsahujících 

jmenné i věcné zpracování a anotaci. 

- Spolupráce se školami – projekty na podporu čtení 

- Důraz na regionální fond v jednotlivých knihovnách, zaměřit se na regionální autory ve svém 

okolí a zvát je na kulturní a vzdělávací akce. Doporučení, aby knihovny na svých webech měly 

odkazy s informacemi o regionální tvorbě. 

- Stále se nedaří uzavřít jednání s OSA ohledně zpřístupňování  elektronických dokumentů 

knihovnami. 

- Oceňování knihoven – od roku 2019 oficiální ocenění Zlínského kraje – Knihovna Zlínského 

kraje a Knihovník Zlínského kraje. Dopracovala se a zformalizovala  pravidla oceňování. 

Pravidla, hodnotící komisi a oceněné schvaluje Rada Zlínského kraje. KKFBZ pro Zlínský kraj 

zajišťuje organizaci vyhlášení a hodnocení.  Vyhlášení letošního ročníku proběhne na 

Semináři pro starosty a knihovníky okresu Zlín 3. dubna 2019. 

- Probíhá jednání s novými starosty, kde jsou vysvětlovány principy regionálních funkcí a 

služeb. 

Ing. J. Tomancová  

- Informace z jednání Sekce veřejných knihoven SKIPSKIP: 

o Dr. V. Richter shrnul proběhlé kulaté stoly, jejich dopad a odezvu v médiích. Zdůraznil 

důležitost konání seminářů pro starosty a hlavně vystupování na fórech, kterých se 

starostové účastní. Celostátní kulatý stůl ke 100. výročí vydání knihovního zákona 

(1919)se uskuteční 13. 6. od 10 v Praze za účasti předsedy vlády, ministra kultury a 

dalších významných hostů. Na kulatý stůl naváže Valné hromada SKIP a konference 

Architektura knihoven (13. – 14. 6.). 

o Důležitost jednání se starosty obcí, prohlubování spolupráce se školami, nebát se 

pořádat akce, které přivedou návštěvníky do knihoven. 

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-valna-hromada/program#kni


o Knihovny by se měly hlásit do soutěže Městská knihovna roku, stále se  soutěže 

účastní málo knihoven. V soutěži jsou od loňska nová pravidla hodnocení, hodnotí se 

podle 36 hledisek. 

o V programu VISK 3 se sešlo málo projektů. Možná proběhne 2. kolo programu. 

- Regionální valná hromada SKIP Velká Morava v Brně 

o Proběhly volby kandidátů do výkonného výboru, dozorčí komise a na předsedu SKIP 

na následující volební období a také byly uděleny ceny Velkomoravský knihovník. 

o informace o plánovaném zájezdu do Piešťan a Veselí nad Moravou dne 15. 5. 2019 

o Skip bude letos opět vyhlašovat „malé projekty SKIP V. Morava“ pro rok 2019. Je to 

dotace obvykle ve výši 3 000 Kč pro institucionální členy SKIP. Cílem je podpořit 

zejména v menších knihovnách komunitní aktivity zaměřené na propagaci čtení a 

podporu čtenářství. Podmínkou bude aktivní zapojení knihovny při realizaci projektu, 

např. formou soutěží či workshopů. Vhodné je směřování aktivit k propagaci 

celostátních akcí (Týden knihoven, Den pro dětskou knihu aj.). Projekty jsou určeny 

pro veřejné knihovny do 1,0 úvazku. Lze motivovat aktivní obecní knihovny ke 

členství ve SKIP (roční členský poplatek je 550 Kč za rok).  Příklady podpořených akcí 

v roce 2018: Pasování prvňáčků, tentokrát s Adolfem Dudkem (Šardice), Listování s 

Lukášem Hejlíkem (H. Lideč), Autorské čtení a tvořivá dílna ELMAVIA v rámci Dne pro 

dětskou knihu (Znětínek), Cyklus přednášek a čtení (Lipov). 

- V rámci 100. výročí vydání prvního knihovního zákona bude v letošním roce časopis Čtenář 

postupně představovat všechny kraje a jejich knihovny z období kolem vydání této legislativní 

normy. Máte-li fotografie budovy knihovny nebo interiéru z období první republiky, prosím 

zašlete do 10. 4. J. Tomancové. 

- Vzdělávání a semináře: byla předána pozvánka na vzdělávací akce pořádané krajskou 

knihovnou v 1. pololetí 2019. Pro starosty a knihovníky bude pořádáno již 14. setkání dne 3. 

4. v KKFBZ. V KKFBZ proběhne opět celostátní seminář Elektronické služby knihoven V. 

Knihovnické minimu se uskuteční opět v září 2019. 

Knihovnické vzdělávání: 

- Informace o studiu na SOŠK a VOŠ v Brně najdete na: 

https://www.knihkm.cz/userfiles/files/plavcik%20(1).pdf 

- KISK Brno – 4 nové akreditované studijní obory – více viz odkaz: 

https://kisk.phil.muni.cz/o-nas/temata/knihovnictvi-a-literatura-v-kulturnim-kontextu 

 

 

Bc. V. Adámková 

- Poděkování za spolupráci při realizaci nových smluv o poskytování služeb v rámci RF. 

- Poděkování za spolupráci na zpracování statistických údajů za všechny knihovny okresu Zlín. 

Všem byly předány stručné přehledy plnění standardů VKIS a srovnávací tabulky za rok 2016-

2017-2018.  

- Proběhla prezentace výsledků statistiky za rok 2018 (bude vystavena na webu vedle zápisu 

https://www.kfbz.cz/porady  

Profesionální knihovny mají vesměs velmi dobrou bilanci za uplynulý rok. Zvyšuje se i částka 

na nákup knih, v minulém roce 7 knihoven nedostalo od obcí žádné finance na nákup knih. 

Potěšující je vyšší počet kulturních a vzdělávacích akcí i jejich návštěvníků. Klesající počet 

návštěv webových stránek může souviset s větším využíváním sociálních sítí. 

- Pravděpodobně od května bude spuštěno půjčování společenských her pro knihovny. Bude 

evidováno jako VS na přání. V současné době se pracuje na výpůjčním řádu. 

https://www.kfbz.cz/odborne-vzdelavaci-akce
https://www.kfbz.cz/odborne-vzdelavaci-akce
https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/seminar_3._dubna_2019.pdf
https://www.kfbz.cz/elektronicke-sluzby-knihoven-konference
https://www.knihkm.cz/userfiles/files/plavcik%20(1).pdf
https://www.kfbz.cz/porady


- Nezapomenout na nový údaj v deníku – nové pole o akcích pořádanými v prostorách 

knihovny jinými subjekty. Vzory nových deníků najdete na: https://www.kfbz.cz/zmeny-v-

rocnim-statistickem-vykaze-deniku-knihovny-v-roce-2019  

- důležitost aktualizovaných knihovních řádů ve všech knihovnách – mělo by zde být 

stanoveno, jakým způsobem knihovny nakládají s osobními údaji uživatelů. Dle sdělení Mgr. 

P. Miturové z Ministerstva kultury nevyplývá ze současného znění knihovního zákona 

povinnost zasílat veškeré aktualizace KŘ na ministerstvo. Doporučuje informaci o změně KŘ 

v souvislosti s GDPR sloučit s další aktualizací KŘ nebo jiným oznámením o změně údajů 

v rámci evidence knihoven. 

Vykazování služeb v rámci RF: 

- Připomínka 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).  

- Je důležité kvůli případné kontrole financování RF trochu sjednotit vykazované činnosti ve 

fakturacích služeb u jednotlivých MěK. Velké rozdíly jsou zejména ve vykazování revizí KF, 

doporučený počet cca 80 KJ za hodinu, zohlednit i administrativu, dohledávání apod., 

případně odůvodnit vyšší počet hodin v poznámce nebo průvodním mailu.  

 

L. Gondová   

- přednesla historii budovy, ve které knihovna v Luhačovicích sídlí. Během výkladu probíhala 

prezentace fotografií města. V budově dřív sídlila škola a loutkové divadlo. Následovala 

prohlídka knihovny včetně návštěvy půdních prostor (jedná se o jejich využití do budoucna) a 

podzemí budovy. 

 

Informace zástupců profesionálních knihoven: 

S. Ondrášová: 

- 16. roční burzy knih – Březen měsíc knihy, akce probíhá celý měsíc, v letošním roce 

mimořádný zájem 

- zahájení celostátního projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka 2018/2019. 

Do projektu přizvány i děti ZŠ Pohořelice, letos máme 80 prvňáčků. Slavnostní předávání 

knížek proběhne v červnu. 

- Co četly děti v průběhu 100 let – beseda v Klubu důchodců Sadová, vyhlášení seniorského 

kvízu 2019 – Slavné výroky a jejich autoři 

- Den otevřených dveří pro rodiče a jejich malé děti – seznámení s knihovnou, přihlášení 

zdarma, akce ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Matýsek 

- Noc s Andersenem – program pro děti připravují Dům dětí a mládeže Matýsek a ZŠ 

Huštěnovice 

- v letošním roce provedeme revizi v Knihovně Boženy Benešové Napajedla a Místní knihovně 

Komárov 

- provádí se rekonstrukce Místní knihovny Karlovice 

- ve Lhotě je nová starostka Mgr. Miroslava Sanytráková, kterou jsme navštívily a projednaly 

budoucnost zdejší knihovny, od ledna zde pracuje nová mladá knihovnice Kateřina 

Stodůlková 

- ve Lhotě je naše poslední knihovna, která nemá spuštěný AKS. Je potřeba zakoupit nový PC – 

budou žádat dotaci z VISK3.  

Mgr. B. Krejcárková: 

- znovu zapojení do projektu Bookstart 

- uskutečnilo se první setkání maminek s dětmi 0-3 let. Trvalo 2 hodiny, velký úspěch 

- dokončena rekonstrukce knihovny v Bratřejově. Knihovna je ve větších prostorách, nově 

vzniklo dětské oddělení s čítárnou, byl vyroben nový nábytek. 



K. Sobotková, DiS. 

- 7 knihoven z 19 ve středisku přešlo na AKS eVerbis, zatím bez problémů 

- Pravidelně se konají dopolední setkání maminek s malými dětmi 

- Knihovna Veselá – probíhá kurz tvoření s Fimo hmotou, oblíbené jsou soutěže pro dětské 

čtenáře, bude Veslínova čtenářská výzva 

- Přípravy na večer s Andersenem , na  JS bude velikonoční tvoření a probíhá bazárek knih  

- Změny knihovnic v knihovnách Doubravy (p. Toboláková), Kelníky (p. M. Bartošíková), a Lípa 

(p. Řezníčková) 

S. Bravená: 

- Probíhá nákup knih pro obecní knihovny 

- Připravuje se aktualizace a vyřazování KF v Nedašově 

- Projekt „Přes knihu ke sportu“ parkour  P. Martiškové 

Mgr. R. Jarková: 

- Letos budou 3 revize včetně Otrokovic 

- Příprava na Noc s Andersenem (Hostišová, Otrokovice) 

- V Hostišové pokračuje Čtení pro charitu 

- V rámci školy si chodí děti z I. stupně pravidelně do knihovny půjčovat knihy, registrace od 

pasování prvňáčků na čtenáře. Diskuze o přečtených knihách, doporučení ostatním 

- Besedy s tématikou cestování a zdraví 

T. Heinzová: 

- Ve většině knihoven střediska se připravuje Noc s Andersenem 

- Horní Lhota – budou se řešit nové PC , nekompatibilnost  AKS  

- V Luhačovicích besedy o cestování a besedy pro MŠ 

J. Sojová 

- Pravidelná setkání maminek s dětmi v knihovně 

- Beseda s válečným veteránem Radkem Hennerem 

- Rokytnice – nová čítárna, natřené regály 

- Kochavec – příprava revize KF, malování knihovny 

Mgr. G. Klabačková: 

- V lednu účast na promocích absolventů U3V v Praze, prohlídka ND, finančně podpořeno MěÚ 

Slavičín. Velký zájem i v dalším semestru. 

- Regionální výstavy a akce, mj. úspěšná beseda s etnografem V. Helou Tajemství bohyní na 

Žítkové, doplněno souborem Čečera 

- Pokračují oblíbené Jogátky 

- Hodně dalších úspěšných akcí – např. Co dělaly babičky před 100 lety, Fašank v Klubu seniorů 

J. Dorňáková: 

- Pokračuje U3V  (42 studentů), v lednu účast na promocích absolventů U3V v Praze 

- Proběhlo autorské čtení regionální spisovatelky J. Císařové 

- Výtvarná soutěž pro děti „Výkres pro knihovnu“ a  „Jak se vidím já“ 

- Literární dílničky – čtení s úkolem 

- Revize KF v Poteči, zápis nových knih pro středisko 

- Řeší se problémy s webem knihovny ve Val. Kloboukách 

  



Mgr. P. Nášel: 

- Schválen finanční příspěvek na projektovou dokumentaci pro knihovnu ve Fryštáku 

- Začal cyklus přednášek U3V, lektoři z VŠ Kunovice 

- MěK Fryšták se účastnila literární pouti na Velehrad za účasti Mgr. Slintáka 

- Charitativní čtení Mgr. J. Krčmy (Lukov, Burešov, Kroměříž) 

- Zápis nových knih pro středisko (Lukov, Lukoveček, Kašava) 

- V regionu došlo ke změně čtyř starostů, proběhla společná setkání 

PhDr. Z. Friedlová, Ing. J. Tomancová  

- Výzva k přihlašování knihovníků a knihoven na oceňování 

- Pozvání na program Literárního jara Zlín 2019 – viz  https://www.literarnijaro.cz/ 

- Informace o akci Listování s Lukášem Hejlíkem 

 

Důležité termíny: 

- Podklady pro fakturaci za služby RF za I. čtvrtletí zaslat prosím do 10. dubna 2019. Pozor na 

vykazování činností pro jednotlivé obecní knihovny, musí být až po datu zápisu smluv do 

Registru smluv! 

- Ve středu 3. dubna 2019 se uskuteční v KKFBZ pravidelné Setkání se starosty a knihovníky 

okresu Zlín 

- 14. – 15. května 2019 – proběhne v KKFBZ seminář Elektronické služby knihovnám. 

- Další porada profesionálních knihoven se uskuteční ve středu 5. června 2019 v KKFBZ.    

 

 

 
Zapsala Věra Adámková a Jana Tomancová 

https://www.literarnijaro.cz/

