
ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 18. 6. 2014 

v Městské knihovně v Brumově-Bylnici 
 

Přítomni: J. Dorňáková, J. Kapustová, T. Heinzová, Mgr. B. Krejcárková, J. Surovcová, 

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

PhDr. Z. Svobodová, Ing. J. Tomancová 

Omluveni:  PhDr. Z. Friedlová, Mgr. G. Klabačková, Mgr. P. Nášel, S. Ondrášová 

 

 

Na úvod porady proběhla krátká exkurze po městské knihovně. 

 

Informace z jednání SDRUK pro regionální funkce, Ing. J. Tomancová 

- Byla dokončena brožura Služby knihoven knihovnám. Část nákladu bude distribuována 

prostřednictvím Svazu měst a obcí – jako příloha červnového vydání Informačního zpravodaje 

SMO. Zbytek bude k dispozici v Knihovnickém institutu NK ČR. Brožura je vystavena 

v elektronické podobě na stránkách NK. 

- Probíhá připomínkové řízení k novele Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění 

výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky. Řeší se 

úloha krajské knihovny, pověřených knihoven (katalogizační pravidla RDA), finanční rozdělení 

prostředků, počet standardů (nový standard na kulturní činnost nebude, ale je možná 

metodická pomoc v rámci poradenství), pomoc při revizi pro neprofesionální knihovny a pro 

knihovny s jedním pracovním úvazkem, postupný přechod k automatizovanému provádění 

revizí, servis AKS – pomoc při zavádění regionálního systému, výměnné fondy atd. 

- Centrální adresář knihoven: v rámci Centrální portálu knihoven na doméně knihovny.cz by 

měl být používán centrální adresář knihoven. Krajské knihovny udržují adresáře ve svém kraji 

– prosba o kontrolu údajů v našem okrese.  

- Bude provedena analýza nákladů na poštovné MVS v rámci celé ČR.  

 

Informace z jednání SKIP, Ing. J. Tomancová  

 

- Březen – měsíc čtenářů: navržené téma pro příští rok Táta čtenář (Muž čtenář). 

- Biblioweb: přihlásilo se 41 knihoven.  

- Noc s Andersenem: proběhla 4. dubna, přes 1 200 spacích míst.  

- Knížka pro prvňáčka: vyšla v nákladu 25 000, spolupráce s projektem Čtení pomáhá. Pro 

příští rok přislíbil spolupráci J. Žáček. 

- Týden knihoven 6. – 12. 10., bude zaměřen na muzejní knihovny. Hlavním tématem bude 

100. výročí začátku 1. světové války.  

- Noc literatury: už 8. ročník se uskutečnil 14. 5. 

- Spolupráce se Seznam.cz: fotografie a souhlas s poskytnutím a uveřejněním fotografií mohou 

knihovny posílat R. Giebischovi nebo J. Tomancové.  

- SKIP – Region Velká Morava vyhlašuje pro rok 2014 granty pro knihovny s jedním pracovním 

úvazkem, které jsou institucionálními členy SKIP. Cílem je podpořit komunitní aktivity 

http://knihovnam.nkp.cz/docs/RF/sluzby_knihoven_knihovnam.pdf
http://new.kfbz.cz/regionalni-funkce-okres#RF_okresZlin
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zaměřené na propagaci čtení a podporu čtenářství. Maximální výše dotace je 4 000 Kč. Pro 

malé knihovny by mohla být šance dosáhnout na tyto granty motivací pro vstup do SKIP. 

- Vzdělávací akce v krajské knihovně v 2. pololetí 2014, PhDr. Z. Svobodová 

 

o 10. 9. E-knihy, e-čtečky a práce s nimi 

o 17. 9. Arabská literatura 

o 16. 9. Komunikační styly v knihovnické praxi 

o 8., 15., a 22. 10. Práce s digitální fotografií 

o 20. 11. Sociální sítě 

o 26. 11. Seminář pro školní knihovny  

- Informace a přihlášky: Mgr. Zuzana Vrtalová, vrtalova@kfbz.cz, 573 032 508, 730 581 102 

- vše o připravovaných vzdělávacích akcích včetně školení Arabská literatura naleznete na 

našem webu v sekci Knihovnám – Odborné a vzdělávací akce. 

 

o 12. 11. Seminář pro knihovníky okresu Zlín 

o 20. a 21. 10. Nový občanský zákoník v praxi – seminář pro ředitele a manažery knihoven, 

Jihlava 

 

 

Informace zástupců knihoven 

 

Brumov-Bylnice, J. Surovcová 

 Plánuje se nové osvětlení, vybroušení parket, nové koberce. Knihovna je zateplená, je 

vymalováno, jsou zde nové regály (regál na časopisy objednán z Ceiby). 

 Akce v knihovně jsou zaměřeny především na děti, o akce pro dospělé není mezi uživateli zájem. 

 Proběhne aktualizace fondu na pobočkách knihovny. 

 Knihovny v regionu mají pěkné interiéry, ale nejsou příliš aktivní v pořádání akcí. 

 

Luhačovice, T. Heinzová 

 Dolní Lhota: končí revize, probíhá dohledávání svazků, proběhla aktualizace fondu. 

 Petrůvka: nová okna, budova zateplena. Plánuje se revize.  

 V září proběhne aktiv knihovníků (budou např. seznámeni s novými knihami). 

 VISK 3: nové plátno, projektor – vznikne školící a setkávací místnost. 

 V plánu je v městské knihovně vybudovat dětský koutek. 

 

Otrokovice, Mgr. V. Zbíralová 

 Tlumačov: probíhá revize, knihovna se pravděpodobně nebude stěhovat ze současných prostor. 

 Je naplánována revize v Machové, aktualizace v Mysločovicích. V Hostišové se bude vyřazovat. 

 Akce v knihovně: interaktivní beseda o Velikonocích, o Baťovi. 

 Knihovna si zažádala ve 2. kole o dotaci VISK 3. 

 

Slušovice, J. Kapustová 

 Neubuz: po vzoru Slušovic pořádají v knihovně 1x měsíčně dopoledne pro maminky s dětmi. 

 Probíhá zpracování nových knih pro Dešnou a Želechovice. 
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 Akce v knihovně: S večerníčkem za pohádkou, besedy o V. Čtvrtkovi, A. Lindgrenové, Hrátky 

s češtinou… 

 Nová letní „mini“ čítárna. 

 

Štítná, H. Zvoníčková 

 Šanov: začíná půjčovat přes AKS. 

 Rokytnice: aktualizace fondu. 

 Akce v knihovně: besedy pro MŠ, pasování.  

 

Valašské Klobouky, J. Dorňáková 

  Vrbětice: probíhá revize, aktualizace fondu a vyřazování. 

 V plánu je revize v Poteči.  

 Proběhly nákupy pro Vysoké Pole a Křekov. 

 Akce v knihovně: Čtení ze slabikáře, almanach Jak šel čas, beseda s básníkem J. Odehnalem, 

Večer s Ombudsmanem. 

 Družba s polským Zelówem a slovenskými Bánovci nad Bebravou, spolupráce s knihovnami. 

 VISK 3: grant na nový server.  

 

Vizovice, Mgr. B. Krejcárková 

 Nákupy pro obecní knihovny proběhnou pravděpodobně až před Vánoci. 

 Ublo: zateplení, výměna oken, vyměněny regály z krajské knihovny.  

 Lutonina: probíhá revize. 

 Akce v knihovně: besedy pro školy, vyhodnocení fotografické soutěže, pasování čtenářů.  

 V roce 2015 bude výročí 150 let od založení prvního čtenářského kroužku ve Vizovicích.  

 

Jižní Svahy, V. Warzelová 

 Dokončuje se revize v Šarovech. Je naplánována revize v Hřivínově Újezdu.   

 Trnava: přestěhována do nových prostor.  

 Veselá: nový dětský koutek. 

 Obvodní knihovna: rekonstrukce elektroinstalace, nový PC s katalogem. 

 

 

Diskuze, různé 

 

- Vesnice roku: přihlásilo se 14 obcí, což je velmi málo. Vyhrála obec Kateřinice, cenu za 

nejlepší knihovnu získala obec Bohuslavice nad Vláří ze zlínského okresu. Knihovna má 

dlouhodobě výborné výsledky ve statistice (25 % obyvatel obce je čtenáři, 98 registrovaných 

uživatelů, 21 registrovaných uživatelů do 15 let, 25 tis. Kč na nákup KF), pořádá akce, celkově 

dobře pracuje. V plánu je stěhování knihovny do nových prostor. Ze zlínského okresu se 

přihlásily obce: Bohuslavice nad Vláří, Březnice, Rudimov, Podhradí, Pohořelice. 

- Plnění standardů VKIS: poprvé jsou vyhodnoceny nové standardy: obrat knihovního fondu, 

plocha knihovny pro uživatele a vzdělávání pracovníků knihoven. Nevyhodnocoval se 

standard měření spokojenosti uživatelů (letos proběhlo na dotazníky školení v Uherském 

Hradišti). Profesionální knihovny by si měly dotazníky dělat samy, neprofesionální by mohly 
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využít jednotný, předem daný dotazník. V krajské knihovně proběhlo dotazování letos během 

března a dubna. U všech standardů je vzestupný trend. 

o 9 knihoven v kraji splnilo obnovu knihovního fondu. 

o 75 % nesplňuje otevírací dobu knihovny, průměr u obcí do 500 obyvatel je 3 

hodiny. 

o 30 % splňuje plochu knihovny. 

o 69 % splňuje stanice s přístupem na internet, pětina knihoven má wi-fi. 

o 5 knihoven nemá webovou stránku. Podle krajské koncepce by měla být webová 

stránka alespoň dvakrát ročně aktualizována. Je třeba knihovnám připomínat, že 

mají dát odkaz na web knihovny na stránky obce. 

o Standard vzdělávání: 12 % knihoven splňuje, většinou malé knihovny s jedním 

knihovníkem.  

 

- Městská knihovna roku 2014: přihlášky zasílat do 30. června. Hlásí se Slušovice a Valašské 

Klobouky. 

- Nabídnuty laminátové průkazky 54 x 86 mm, 125 mikronů. Krajská knihovna přešla na čipové 

karty a tyto laminovací fólie zůstaly na skladu.  

- Prosba o dřívější zaslání fakturace.  

- Nový web krajské knihovny: v sekci knihovnám – regionální funkce – okres jsou informace o 

výměnných fondech, o poradách a seminářích. Pokud se bude konat porada v profesionální 

knihovně pro neprofesionální knihovníky, je možné zaslat informace, abychom je mohli na 

web umístit do sekce porady.  

- Na webových stránkách obcí by měl být umístěn odkaz na web obecní knihovny. Dále by 

webové stránky knihoven měly být alespoň 2x ročně aktualizovány.  

- Vyšla publikace: Služby knihoven knihovnám. Bude distribuována starostům obcí. 

- Předběžný termín porady profesionálních knihovníků bude 24. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Zuzana Svobodová, 19. června 2014 
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