
ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 3. 12. 2014 

v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 
 

Přítomni: T. Heinzová, Mgr. G. Klabačková, Mgr. B. Krejcárková, Mgr. P. Nášel, S. Ondrášová, 

V. Warzelová, Mgr. V. Zbíralová, H. Zvoníčková 

PhDr. Z. Friedlová, PhDr. Z. Svobodová, Ing. J. Tomancová 

Omluveny:  J. Dorňáková, J. Surovcová, J. Kapustová 

 

 

Úvod, zahájení, PhDr. Z. Friedlová 

- Financování RF na rok 2015: stejná částka jako v loňském roce. Bude navýšena hodinová 

sazba, tzn., že bude snížen počet hodin. 

- Centrální portál knihoven: odloženo výběrové řízení. V časopisu Duha byl o CPK publikován 

článek B. Stoklasové. 

- MVK Vsetín spustila půjčování e-knih, stejná služba se pro čtenáře chystá i v krajské 

knihovně.  

 

 

Informace z jednání sekce SKIP, Ing. J. Tomancová 

- Přechod na MARC 21:  

o Pravidla RDA nahrazují dosavadní pravidla AACR2R, která platí od roku 1988 a 

neodpovídají současným trendům ve zpracování nejen nových médií. Zavedení 

pravidel RDA si vyžádá přechod knihovních systémů na formát MARC21. 

o Stránka Národní knihovny ČR věnovaná RDA.  

o 20. – 22. 1. – školení krajských školitelů v Národní knihovně. 

o Únor – březen – školení v krajích. 

o 1. duben 2015 – Souborný katalog bude přijímat záznamy podle RDA a nebude 

přijímat záznamy podle AACR2R – týká se nově zkatalogizovaných záznamů. 

- Postřehy z komise Vesnice roku: 

o zaměřit se na označení knihovních fondů, 

o apel na vyřazování (v Německu je 3x méně knih ve fondu než u nás),  

o z průzkumu vyplynulo, že si děti nechtějí půjčovat špinavé knihy, je třeba knihy čistit a 

přebalovat, 

o sleduje se osobnost knihovníka, vzhled knihovny, postavení knihovny v obci, 

spokojenost občanů s knihovnou, knižní fond, automatizace provozu, využívání MVS, 

provozní doba, počet uživatelů, využívání grantů a další 

- Akce SKIP: 

o Březen – měsíc čtenářů: Táta čtenář (táta, který chodí s dětmi do knihovny a čte 

dětem) 

o Maraton čtení: 1. – 31.3. 

o Biblioweb – aktualizace pravidel, 

o Noc s Andersenem: 27. 3. (zaměření – kromě 210. výročí narození Hanse Christiana 

Andersena a jeho pohádek to bude 100. výročí narození Jana Drdy) 

http://duha.mzk.cz/clanky/moznosti-meze-integrace-ceskych-clanku-do-centralniho-portalu-ceskych-knihoven
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda


o Knihovna a její kořeny v obci: 19. – 20. 5., MVK Vsetín 

o Týden knihoven: 5. – 11. 10. (2. 10. – Knihovnický happening ve Vyškově) 

o Regionální literatura a knihovna: 9. – 10. 9., MVK Vsetín, práce s regionální 

literaturou a podpora regionálních témat, 

o Co venkovské knihovny umějí a mohou: 17. – 19.9. (Milín, Příbram) 

o Studijní zájezd SKIP pravděpodobně po dánských knihovnách 

o Cena MARK – výzva k nominaci, Městská knihovna roku 

o Den pro dětskou knihu – 28. 11.  

- Plánované akce SKIP na rok 2015 jsou vystaveny na webu SKIP. 

- Probíhají jednání ohledně novely autorského zákona, jednání se Svazem českých knihkupců a 

nakladatelů (platba za kopírování – paušál podle počtu registrovaných čtenářů). 

- Bezbariérová knihovna – standardy vyjdou tiskem, exempláře obdrží krajské knihovny a Svaz 

měst a obcí.  

- Informace k CPK: Knihovny nejsou připravené, je třeba se zaměřit na kvalitu dat knihoven. 

- Pracovní skupina CPK byla vyzvána ke zpracování jednoduché brožurky k CPK – pro menší 

knihovny, dr. Řehák doporučil sledovat portál knihovny.cz. 

 

 

Informace zástupců knihoven 

 

Fryšták, Mgr. P. Nášel 

 V Lukově byla započata revize. 

 Vlčková: nákup nových knih. 

 Ostrata: změna starosty. 

 Akce v městské knihovně: Den pro dětskou knihu (Hana Nováková – O Ježíškovi, leporelo, 

animovaný film, audiokniha) 

 

Luhačovice, T. Heinzová 

 Z větší části dokončena revize v Petrůvce a Dolní Lhotě, ještě se dohledávají knihy. 

 V revidovaných knihovnách proběhla aktualizace fondu a úklid. 

 V Luhačovicích došlo ke změně starosty. 

 Akce v městské knihovně: Barevné dny, v přízemí knihovny vytvořen stromeček z vyřazených 

knih,… 

 

Napajedla, S. Ondrášová 

 Probíhá zpracování knih pro obecní knihovny, celkem za rok zpracováno přes 800 knih. 

 Proběhla revize v Komárově. 

 Vyřazování knih v Oldřichovicích. 

 Akce v městské knihovně: úspěšně proběhla beseda s J. Jilíkem, ASPIK, beseda s Věrou 

Řeháčkovou. 

 

Otrokovice, Mgr. V. Zbíralová 

 Změna starostů proběhla v Tlumačově a Machové. 

 O VISK 3 si žádá Machová, Sazovice, Hostišová i Otrokovice. 

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/
http://bezbarierova.knihovna.cz/
http://www.kfbz.cz/metodiky-ke-standardu-handicap-friendly
http://www.knihovny.cz/
http://frystak.knihovna.cz/
http://www.knihovna-luhacovice.cz/
http://knihovna.napajedla.cz/
http://knihovna.otrokovice.cz/


 

Slavičín, Mgr. G. Klabačková 

 Starostové se nezměnili. 

 Obecní knihovny začaly dělat více akcí. 

 Haluzice: ukončena revize, bylo dáno 3 000 Kč na nákup knih, bude se kupovat nový PC a spustí 

se AKS. 

 Lipová: proběhl nákup knih. 

 Akce v městské knihovně: Setkání s tajemnem,… 

 Slavičín bude žádat o grant na spuštění AKS na pobočkách. 

 

Štítná, H. Zvoníčková 

 30. října navštívila knihovnu dcera Gabry a vnuk Málinky, kteří knihovně i darovali knihy. 

 

Vizovice, Mgr. B. Krejcárková 

 Probíhají nákupy a zápisy knih pro obecní knihovny. 

 Byli zvoleni tři noví starostové. 

 Akce v městské knihovně: Vánoční dílnička, autorské čtení Miloše Vavrečky, Vánoční koncert 

v knihovně Magna Mysteria,…  

 

Jižní Svahy, V. Warzelová 

 Starostové změněni v pěti obcích. 

 Proběhla revize v Kelníkách, Trnavě (také vyřazování), a začala revize v Lípě. 

 

 

Diskuze, různé 

 

- Statistika: výkazy zůstávají za rok 2014 stejné. Do krajské knihovny je třeba je zaslat 

nejpozději do 6. února.  

- Za rok 2014 se výpůjčky elektronických knih vykazují jako Počet zobrazených (stažených) 

digitálních dokumentů – ř. 512. Pozor, nezapočítávat do celkového počtu výpůjček. Za rok 

2015 se bude vykazovat v novém poli – ř. 513 – Počet e-výpůjček.  

- Na stránkách NIPOS jsou k dispozici deníky veřejné knihovny na rok 2015 – 2016.  

- S výkazy je třeba poslat i počet hodin vzdělávání za rok 2014 za obecní i městské knihovny. 

- Na webu krajské knihovny spuštěna nová stránka Střípky z knihoven kraje, kam je možné 

umisťovat zajímavé informace o dění v knihovnách. Zprávy se mohou posílat Z. Svobodové 

nebo J. Tomancové. 

- V Duze publikován článek J. Tomancové o oceňování knihoven ve Zlínském kraji. 

 

 

Následoval kurz psychohygieny s Mgr. et Mgr. Zuzanou Netočnou. 

 

 

 

 

Zapsala: Zuzana Svobodová, 15. prosince 2014 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/mestska-knihovna/
http://www.stitna.knihovna.cz/
http://www.knihovnavizovice.cz/
http://www.nipos-mk.cz/?cat=88
http://kfbz.cz/blogs/stripky-z-knihoven-kraje
http://duha.mzk.cz/clanky/zlinsky-kraj-ocenil-ctyrlistek-nejlepsich-knihoven-knihovniku-v-kraji

