
ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 2. prosince 2015 

v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně  
 

Přítomni: S. Bravená, J. Dorňáková, T. Heinzová, J. Kapustová, Mgr. G. Klabačková, 

Mgr. B. Krejcárková, Mgr. P. Nášel, S. Ondrášová, V. Warzelová, H. Zvoníčková 

PhDr. Z. Friedlová, PhDr. Z. Svobodová,  

Omluveny:  Mgr. V. Zbíralová, Ing. J. Tomancová 

 

 

Zahájení, PhDr. Z. Friedlová 

- Centrální portál knihoven – probíhají jednání, krajská knihovna je zapojena. Není doladěno v 

systému KP-SYS. 

 

 

Informace z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP a Sekce SDRUK pro regionální funkce, 

PhDr. Z. Svobodová 

- Centrální adresář knihoven (CADR) 

o Došlo k importu údajů z evidence knihoven MK ČR do adresáře ADR – vznikl nový 

adresář – CADR. 

o Knihovny musí dle Knihovního zákona oznamovat MK změnu v údajích (název, adresa 

apod.), pokuta za neoznámení změny je od 5 do 200 tis. Kč! Kontakt - Mgr. Michal 

Fojtík, MK ČR.  

o Do adresáře CADR budou přidány další údaje jako sigla, GPS souřadnice, … 

o Krajské knihovny obdrží heslo pro správu adresáře ve svém kraji. Na požádání lze dát 

další hesla i pověřeným knihovnám.  

o Využití údajů z CADR na portál Knihovny.cz. Jen stručné informace pro uživatele. 

Spuštění adresáře knihoven v roce 2016. 

o Knihovny budou na konci roku obeslány, aby doplnily více údajů. 

- Aktualizace knihovních fondů veřejných knihoven 

o Návrh nového standardu na doplňování a aktualizaci knihovního fondu ve veřejných 

knihovnách. 

o 1800 českých knihoven nemá žádné finance na doplňování KF. 

o Cíl – zlepšení rozsahu, obsahu a kvality KF. 

o Kvalita KF, prostor v regálech, zlaté knižní tituly (spolupráce s Celé Česko čte dětem, 

pomoc přislíbil prof. Trávníček), dary, vyřazování, aktuálnost, aktualizace před revizí, 

financování. 

o Pro metodickou práci byla doporučená webová stránka – Jak číst rozpočet obce, kde 

se dá přehledně zjistit, kolik obec dala v minulých letech knihovnu (zvolit obec, pak 

rok, pak kulturu, pak činnosti knihovnické).   

- Úhrada autorských poplatků za službu kopírování za úplatu  

o Povinnost odvádět poplatek správcům – 0,20 Kč (černobílá) nebo 0,40 Kč (barevná 

kopie), započítává se 70 % zhotovených kopií (v mnoha případech příliš tvrdé, obecní 

úřad platí 20%), 

http://www.knihovny.cz/
http://www.rozpocetobce.cz/


o změna na paušální placení za rozmnožovací zařízení s největší pravděpodobností 

nebude,  

o je nutné buď poplatky nevybírat, nebo platit autorským svazům, 

o od 20 000 obyvatel výše platí poctivě všechny knihovny, problém je s knihovnami 

v menších městech a obcích,  

- Vykazování vzdělávacích a kulturních akcí 

o Kulturní a vzdělávací akce se budou stále vykazovat zvlášť. 

o Od roku 2016: Cyklus akcí se bude započítávat každý den zvlášť a také se budou 

zvlášť započítávat účastníci – včetně kurzů v rámci VISK 2…  

- Aktuality ke vzdělávání 

o MZK je jediná knihovna, která má akreditaci ke zkoušení z modulů dle Národní 

soustavy profesních kvalifikací.  

o O získání akreditace dále usilují NK, KJM Brno (akreditace pro kvalifikaci - Knihovník 

v knihovně pro děti), KISK Brno, Knihovna města Ostravy.  

o Zkouška bude pro knihovníky zpoplatněna – předběžná cena 4-5 tis. Kč. 

o Zatím nejsou zkoušející pro VŠ pozice. 

o Kurzy by měly být z velké většiny formou e-learningu. 

- Koncepce rozvoje knihoven 2016–2020, role SKIP 

o Dr. Richter prezentoval strategické dokumenty pro další roky, ve kterých je zmínka o 

knihovnách: 

 Státní kulturní politika 2015-2020 – oblasti: akvizice, RF, ekonomická efektivnost, 

zpřístupnění výsledků digitalizace, CPK, vzdělávání (neformální).  

 Koncepce podpory mládeže 2014-2020 – spolupráci škol a školských zařízení s 

knihovnami, podporovat projekty spolupráce škol a školských zařízení s 

knihovnami a dalšími kulturními institucemi pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

dětí a mládeže, … 

 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 – 

bude se mu věnovat sekce 60+. 

 Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 - 2020 – podpora 

neformálního vzdělávání, mobilních učeben, vzdělávání knihovníků,… 

- Informace o soutěži Knihovna roku 2015 

o Postřehy z práce celostátní komisařky soutěže Knihovna roku 2015: 

 vyšší úroveň všech navštívených knihoven, 

 pozitivní účast krajských metodiků při návštěvě komise, 

 všechny knihovny byly komunitní a sídlily v nových nebo rekonstruovaných, 

prostorách, (v nichž se často nacházely i další spolky, nebo to byly jiným 

způsobem využívané prostory – multifunkční domy apod.), 

 starostové nominovaných knihoven podporovali knihovnu, 

 kritizovala knihovny, které jsou závislé jen na výměnných souborech knih a 

nenakupují vlastní knihy. 

- Zvyšování zdravotní gramotnosti 

o Špatná zdravotní gramotnosti občanů v ČR. Lékařské knihovny by chtěly na tomto 

poli spolupracovat s knihovnami veřejnými. Seznámila účastníky s Akčními plány pro 

implementaci Národní strategie Zdraví 2020. V rámci srovnání délky života obyvatel 

http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-37
http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-37
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1244-Knihovnik_v_knihovne_pro_deti
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1244-Knihovnik_v_knihovne_pro_deti
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-politika/statni-kulturni-politika-na-leta-2015--2020--s-vyhledem-do-roku-2025-252032/
http://www.msmt.cz/mladez/koncepce-podpory-mladeze-na-obdobi-2014-2020
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/III_vlada__Akcni_plan_staruti_.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/21498
http://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/knihovna-roku/knihovna-roku-2015/knihovna-roku-ceny-pridelene-roku-2015
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html


ČR a Švédska vychází ČR velmi špatně (v průměru délka života v ČR o 9 let kratší, 

ačkoliv v roce 1960 byly státy srovnatelné). 

o Knihovnám bylo doporučeno pořádat pro veřejnosti vzdělávací akce s tematikou 

„zdraví“. 

- Kniha do vlaku 

o Kritizován poplatek Českým drahám za umístění regálu s knihami na nádražích. 

Některé knihovny jsou však rády, že jim SKIP vyjednal smlouvu a nemusí se o nic 

starat. V jednání s ČD bude SKIP pokračovat.  

- Plánované akce: 

o Workshop pro metodiky – Kutná Hora 

o OKnA - O knihovnických aktivitách, Sedlčany, 13. 4. 2016 

o Březen – měsíc čtenářů: hlavní téma ČTENÁŘSKÉ TŘÍDY – nutno rozhodnout v KKFBZ i 

kraji, zda a jak se zapojíme (téma pro Klub dětských knihoven ZK) 

o Valná hromada SKIP, Hradec Králové: 14. – 16. 6. 2016  

o Co venkovské knihovny umějí a mohou, Horní Lideč: 15. – 17. 9. 2016 

 

 

Různé: 

- Statistika – výkazy zaslat nejpozději do 1. února 2016.  

o 513 – nové políčko, výpůjčky e-knih. Nejsou započítány do celkových výpůjček, 

protože se za ně neodvádějí poplatky Dilii. 

o IV. Zaměstnanci – Vyplňují pouze knihovny, kde mají zaměstnanci uzavřené smlouvy, 

nikoliv dohody. 

o Pokud knihovna dostala dotaci VISK3, vyplňuje se políčko 703. 

o 803 – mzdy, 804 – smlouvy, 805 dohody. 

o Důležité je vyplnit políčko 808 – náklady na pořízení knihovního fondu. 

- Prosba o propagaci výměnných souborů na přání mezi obecními knihovnami. Dodnes využilo 

22 knihoven. Možnost využití i pro městské knihovny. 

- Dotazníkové šetření – doposud 264 odpovědí z 36 knihoven. Aby mohly být výsledky 

započteny, musí být alespoň 10 odpovědí z každé knihovny. Šetření bude trvat do konce roku 

2015 a poté by měly být dotazníky z webových stránek staženy. Dotazníky v papírové podobě 

je možné překlepat do elektronické podoby, nebo zaslat Z. Svobodové. Výsledky budou 

zaslány obcím pravděpodobně v lednu nebo únoru 2016. 

- Prosba o propagaci mezi starosty, že finance na regionální funkce dává Zlínský kraj. 

- Upozornění ohledně fakturace RF: nevykazuje se účast na poradách a seminářích. Částka 

zůstane stejná jako v letošním roce, tj. 150 Kč za hodinu. 

- Plánovaná školení v krajské knihovně na rok 2016, témata a termíny budou upřesněny: 

o Zkušenosti s RDA – workshop, 13. ledna 9 – 13 hodin, sál C 

o Seminář Wikipedie, 24. 2. 8:30 – 16 hodin, sál C 

o Březen – literární seminář 

o Duben – Krajská seminář v Uherském Hradišti 

o Květen – knihovnické minimum, pokud se naplní. Pokud ne, bude na podzim. 

o Září – Pedagogické minimum 

o Říjen – literární seminář 

o Listopad – seminář pro školní knihovny 

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/okna-o-knihovnickych-aktivitach-1


o Prosinec – měkké dovednosti 

o Počítačové kurzy – Informační zdroje v oblasti zdravotnictví, Užitečné volně dostupné 

on-line nástroje pro knihovníky, Tvorba propagačních materiálů, Google nejen 

vyhledavač, Jak na dotazníky?, Bezpečnost na internetu, Novinky v MS Power Point 

2010, Knihovna na Facebooku?, E-knihy a e-výpůjčky. 

- Knihovna jako oáza služeb? Koncept vedení a řízení zaměřený na zákazníka. 50 rad, jak udržet 

zákazníky. 

 

 

Informace zástupců knihoven (výběr) 

 

Brumov, S. Bravená 

 

Fryšták, Mgr. P. Nášel 

 

Luhačovice, T. Heinzová 

 

Napajedla, S. Ondrášová 

 

Slavičín, Mgr. G. Klabačková 

- Pobočky (Hrádek, Divnice, Nevšová) – instaluje se KP WIN SQL na 3 nových PC z 

VISK. Zahájí provoz AKS od r. 2016. Jedno PC z VISK získáno pro Měk Slavičín. 

- Proběhlo slavnostní otevření pobočky nové pobočky Hrádek. Byl aktualizován,  přeznačen a částečně 

přebalen celý fond pobočky. 

- Haluzice – probíhá testovací provoz AKS, budou půjčovat od r. 2016.  

 

Slušovice, J. Kapustová 

- Březová – aktualizace fondu, přebaleno a přeznačeno 187 knih. 

- Neubuz – rekonstrukce knihovny po úpravách budovy. Vybourány vestavěné skříně a místo 

nich instalovány regály, ubráno trochu prostoru kvůli přístupu k půdním prostorám. Celkově 

vzdušnější dojem. V plánu je výroba několika nových regálů pro lepší využití prostoru. 

- Želechovice – nová okna, nové vstupní dveře do budovy. 

- Slušovice – žádost o dotaci na upgrade na Verbis a Portaro – zápis knih již v tomto programu 

a ne v zastaralém ISIS.  

- Lovci perel – k 30. 11. ukončení, bude vyhodnocení s obchůdkem. 

- V Týdnu knihoven proběhla dílnička – malování na dřevo a obličej. 

 

Štítná, H. Zvoníčková 

- Dokončen nákup pro obecní knihovny. 

- Na prosinec naplánované besedy pro MŠ a ZŠ – Ten adventní čas, nastal nám zas. 

 

Valašské Klobouky, J. Dorňáková 

- Na Den pro dětskou knihu proběhlo vyhodnocení Lovců perel s obchůdkem, vysoká účast. 

- Knihovnu navštívil Ing. L. Kryštof, náměstek hejtmana pro kulturu. 

 

http://www.svkos.cz/data/soubory/50_rad.pdf
http://www.svkos.cz/data/soubory/50_rad.pdf
http://brumov-bylnice.knihovna.cz/
http://frystak.knihovna.cz/
http://www.knihovna-luhacovice.cz/
http://knihovna.napajedla.cz/
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/mestska-knihovna/
http://www.slusovice.knihovna.cz/
http://www.stitna.knihovna.cz/
http://www.knihovna-valasskeklobouky.cz/


Jižní Svahy, V. Warzelová 

- Od 7. prosince bude probíhat rekonstrukce skladu. Bude nová podlaha, vymalováno a budou 

vyměněny staré regály. 

 

KKFBZ, PhDr. Z. Friedlová 

- Akce knihovny – Vánoční poselství Ludvíka Vaculíka (9. prosince), výstavky knih: Hermína 

Týrlová a Karel Zeman, Alena Ladová – Ilustrace pro nejmenší, Vánoční výtvarná dílna, … 

 

 

 

Zapsala: Zuzana Svobodová, 7. prosince 2015 

http://www.kfbz.cz/

