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ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 2. 9. 2020 v Krajské knihovně Františka 

Bartoše ve Zlíně 

 

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

K. Sobotíková, Dis., J. Vávrová, Mgr. G. Klabačková, T. Heinzová 

                       Ing. J. Kaňka, Ing. J. Tomancová, Bc. V. Adámková 

Omluveni:  Mgr. P. Nášel 

 

Před začátkem samotné porady proběhla prezentace Sabiny Petrů na téma Young adult literatura aneb 

Co čtou dnešní teenageři. 

Všichni účastníci obdrželi výtisk nových Standardů pro dobrou knihovnu a Služby knihoven knihovnám. 

 

Ing. J. Tomancová  

- Představení nových standardů, upozornění na změny a novinky. Nový standard Vzdělávací, 

kulturní a komunitní aktivity knihoven. 

- Dotazník Spokojenost se službami knihovny – anketa by měla proběhnout každých 5 let, pro 

malé knihovny bude připraveno několik krátkých dotazů, profesionální knihovny by měly mít 

dotazník delší (poskytovaných služeb) 

- Knihovna roku 2020 za celou ČR – prezentace hodnocených knihoven proběhne na podzimním 

semináři pro knihovníky okresu Zlín 

- Dotace pro knihovny VISK 3 – vždy by měly žádosti projít kontrolou. Nezapomenout zdůvodnit, 

proč dotaci žádáme, tj. v čem je to inovativní pro uživatele. Profesionální knihovny by měly 

využít možnost žádat o e-knihy (nyní v kraji e-knihy půjčují v knihovnách ve Zlíně, Napajedlích, 

Slavičíně a V. Kloboukách). V případě žádosti o e-knihy získá knihovna, která začíná e-knihy 

půjčovat, zdarma určité množství výpůjček e-knih. 

Ing. Kaňka: neomezovat žádosti jen na to, co je v pravidlech uvedeno, spíše je nutné si pohlídat, 

na co se dotace nevztahuje.  

- Knihovna 21. století – spoluúčast 50 %, projekty zaměřené např. na rozvoj čtenářství, 

celoživotního učení, přednášky, soutěže, akce k významným literárním výročím, akce spojené 

s regionální historií, podpora projektů pro seniory (lze se inspirovat projekty, podpořenými 

v minulém roce – projekty by ale měly být opět inovativní). 

 

Krajské oceňování knihoven a knihovníků 2020 

- Slavnostní ocenění s ohledem na protiepidemická opatření letos neproběhne v budově 

Krajského úřadu, ale v prostorách kavárny v KKFBZ. Všichni pozvaní budou o této změně 

informováni. 

- Za okres Zlín bude oceněna knihovna v Rudimově (středisko Slavičín) a za dlouhodobou 

obětavou práci v obecní knihovně paní Haničincová z Lutoniny (středisko Vizovice) a za 

dlouholetou obětavou práci v Místní knihovně Dolní Lhota a celoživotní přínos pro obec paní 

Matuchová (středisko Luhačovice). 

Vzdělávací akce KKFBZ pro knihovníky  

- aktuální informace  

- doporučen kurz Redesign webových stránek menších knihoven – 15. 10. 2020: bude zaměřen 

na práci se šablonou Webovky - Webovky.knihovna.cz (tel: 774 952 669 – paní Skupová).  

https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21
file:///C:/Users/adamkova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6H3BEALW/Webovky.knihovna.cz
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Ing. Jan Kaňka: 

- Národní digitální knihovna - díla nedostupná na trhu: služba spuštěná v nouzovém stavu pro 

akademickou obec bude fungovat i pro veřejné knihovny nadále na adrese https://ndk.cz/. Na 

webu https://dnnt.nkp.cz/ jsou mimo jiné uvedeny podmínky pro zapojení knihoven, smluvní 

principy a také možnost navrhnout dokumenty, které by měly být zařazeny do Seznamu děl 

nedostupných na trhu.  

- Registrovaní uživatelé KKFBZ mohou již nyní tuto službu DNNT využít prostřednictvím 

vzdáleného přístupu, přihlašují se stejnými údaji, jako do svého čtenářského konta. Do 

budoucna se počítá, že DNNT svým uživatelům zpřístupní i další knihovny – buď s pomocí 

federace identit eduID (pro knihovny zapojené v CPK) nebo nahlášením mailových adres svých 

uživatelů do NK (tzv. sdílené identity).  

- V katalogu se připravují linky k jednotlivým titulům a po přihlášení se bude možné dostat na 

danou knihu. Pokud je u názvu ikonka šedého zámku, tak je možno tuto knihu pročíst jen v NK 

(dílo s trvající ochranou autorských práv a dostupné na trhu), oranžový zámek znamená režim 

DNNT a možnost výše zmíněného přístupu, bez ikonky zámku jsou dokumenty přístupné pro 

kohokoliv odkudkoliv. 

 

 

Bc. V. Adámková   

- Financování služeb RF – ZK neschválil navýšení 64 000 Kč na letošní rok. Z celkového počtu 

4 251 hodin na rok 2020 již bylo za první pololetí vyčerpáno a vyfakturováno 2 013 hodin. 

Pokud některá z profesionálních knihoven ví, že nebudou z časových nebo kapacitních důvodů 

čerpat všechny hodiny uvedené ve smlouvě, ať to co nejdříve oznámí V. Adámkové do KKFBZ. 

Musel by se vystavit dodatek ke Smlouvě o poskytování a zajištění regionálních knihovnických 

služeb v rámci regionálních funkcí. KKFBZ jinak musí peníze přesunout z jiných zdrojů. 

- Výměnné soubory – proběhne rozvoz VS pro pobočky městských knihoven a to následujícím 

způsobem: 

22. 9. : Otrokovice, Vítová, Nevšová, Slavičín, Hrádek 

23. 9. : Popov, Brumov – Sidonie, Valašské Klobouky, Smolina, Otrokovice 

Paní Kurečková bude všechny ještě telefonicky informovat a domlouvat se na časovém 

harmonogramu. Předem děkujeme za spolupráci. 

- Pololetní kontroly RF – zbývá už jen MěK Slušovice a knihovny střediska Jižní Svahy. Dosud 

bylo navštíveno 27 knihoven, z toho 9 profesionálních. Ve 13 případech byli přítomni zástupci 

obcí (zřizovatelů). Z plánovaných 10 revizí KF v obecních knihovnách je zcela dokončeno 

(včetně protokolu) 5 revizí, ostatní probíhají nebo jsou v plánu v nejbližší době. 

Finanční otázka – v profi knihovnách většinou nejsou kvůli koronaviru citelné poklesy ve 
financování ze strany zřizovatele. Větší problémy mají akorát v Luhačovicích a Brumově, kde 
byla kromě snížení částky na nákup knih také škrtnuta položka na investice. 
Pozitivní je, že se vzhled knihoven rok od roku zlepšuje. Vždycky se najde nějaká nová 
knihovna, vylepšení interiéru apod.  
Návštěvnost knihoven v souvislosti s pandemií – většinou je už v normálu, někde dokonce 
zaznamenali zvýšený počet výpůjček kvůli obavám z možného dalšího uzavření knihoven. Akce 
v knihovnách od března neprobíhaly, ve velmi omezeném množství se něco uskutečnilo 
v letním období. Část programů bude přesunuta na podzim, všechno ale nejde z časových nebo 
bezpečnostních důvodů přesunout, stejně je nejisté, jak se bude vše dál vyvíjet. Důležité je 
neustále sledovat vývoj situace, zatím nejsou pro běžný provoz knihoven další omezení, ta se 
týkají pouze organizovaných akcí nad 100 účastníků.  
 
 

https://ndk.cz/
https://dnnt.nkp.cz/
https://www.kfbz.cz/dila-nedostupna-na-trhu-dnnt
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Informace z městských knihoven a jejich středisek: 

Luhačovice – T. Heinzová 

- Přetrvávají personální problémy (dlouhodobá nemocnost) 

- knihovna bude mít nový web 

- úspěšná beseda s Robertem Šlachtou 

- knihovna spolupracuje na podzimním folklórním festivalu 

- proběhla revize v MěK Luhačovice, v říjnu bude revize v Horní Lhotě 

- Knihovna je zapojena do městského projektu „mapa míst zábavy v Luhačovicích“ 

 

Brumov-Bylnice – J. Surovcová 

- V rámci organizačních změn na MěÚ v Brumově je knihovna začleněna pod Odbor pro cestovní 

ruch, kulturu a sport. Nově je nutno více spolupracovat ve formě zástupů s ostatním kulturními 

složkami (muzeum, hrad, informační centrum), což je časově velmi náročné. 

- Pro letošní rok je omezena částka na nákup knih a investice v knihovně. 

 

Slavičín – Mgr. G. Klabačková 

- V červnu proběhly některé akce pro družiny ZŠ. 

- Příprava vernisáže a mnoha dalších akcí, některé přesun termínů z jarního období, např. J. 

Holcman: Karel chodí po zemi aj. 

- Probíhá jóga pro seniory a handicapované, dále Jogátky – pro nejměnší děti spojené se čtením 

- Organizační zapojení do všech akcí města, muzea a IC. 

- Navázána spolupráce s Klubem seniorů Nevšová. 

 

Štítná nad Vláří – J. Sojová  

- Přes prázdniny proběhlo 23 návštěv v Minimuzeu Gabry a Málinky 

- V letním období práce mj. na místní kronice 

- Ve spolupráci s MAS Ploština pořízeny tematické kufříky 

 

Valašské Klobouky – J. Vávrová 

- Revize a aktualizace KF v Újezdě 

- Nákup a zápis knih pro středisko 

- Ve spolupráci s MAS Ploština pořízeny tematické kufříky 

- U3V – varianty online nebo osobní účast 

- V týdnu knihoven proběhne předávání knížek pro prvňáčky 

- V říjnu beseda s JUDr. Michalem Dlouhým – Četnické humoresky 

 

Vizovice – Mgr. B. Krejcárková 

- O prázdninách zatím neprobíhaly žádné akce, prozatím ani školy nechtějí žádné programy 

- Pasování prvňáčků proběhne až v prosinci 

- Pokračování v projektu Bookstart, mají sety i pro další děti 

- Obec Lutonina zvýšila částku na nákup knih o 10.000 Kč, knihovna je v nových prostorách, teď 

se kupuje nový PC z projektu VISK3 

 

Napajedla – S. Ondrášová 

- Bylo pracováno na úpravě webů, dvě obecní knihovny mají úplně nové weby, všechny jsou už 

v protokolu https. 



4 
 

- Dokončena revize KF v Pohořelicích 

- Spytihněv – rekonstrukce budovy MŠ včetně knihovny 

- V Komárově probíhá výměna topení, v Halenkovicích pokračuje dlouhodobá přestavby prostor 

OÚ, kde je v plánu přestěhovat i knihovnu 

- V MěK probíhá příprava besed pro veřejnost, ZŠ zatím chodit nechtějí 

 

Slušovice – J. Kapustová 

- spuštěna nová služba – balení knih a sešitů, která se setkala s velkým zájmem a kladným 

přijetím ze strany veřejnosti, brzy budou nabízeny i další služby – kopírování a laminování 

- Opět zapojení ke sbírce kabelek pro Kabelkový veletrh Naděje Zlín  

- Lovci perel prodlužujeme až do konce nového školního roku z důvodu komplikované situace 

při pandemii. Aby i děti z okolních obcí a ty, které neměly možnost přijít do knihovny, nepřišly 

zkrátka. 

- Zajišťování řemeslnické části Adventního jarmarku mikroregionu Slušovicko (28.11.) 

- Dokončení revize KF v Dešné. Na vyřazení navrhnuta 1/5 fondu, tj. cca 400 knih.  

Jižní Svahy – K. Sobotíková, DiS. 

- Z celkového počtu 19 knihoven je již 8 zapojeno do eVerbisu, nově přibude Slopné. 

- Zájem o připojení AKS je i v Tečovicích, zde je knihovna v nových prostorách 

- Na Veselé a v Provodově dokončena revize KF 

- Nová knihovnice na Rackové 

- Pomalu se rozbíhají akce v obecních knihovnách 

- Knihovna Jižní Svahy – nadále probíhá rekonstrukce, střecha je hotová, nyní se pracuje na 

interiérech 

Fryšták – Mgr. J. Krčma 

- Nákup a zpracování knih pro obecní knihovny 

- Stále uzavřena knihovna v Lukově z důvodu rekonstrukce obecního úřadu 

- V Ostratě nový knihovník pan Železník, letos po dlouhé době probíhá nákup nových knih 

- Příprava ekologicky zaměřených besed ve Fryštáku 

 

 

Důležité termíny: 

- Nejpozději do 10. 10. 2020 prosím zaslat výkazy na fakturaci za III. čtvrtletí 

- Seminář pro knihovníky okresu Zlín je naplánován na 4. listopadu 2020 

- Další porada profesionálních knihoven se uskuteční pravděpodobně 2. prosince 2020  

Přílohy, odkazy: 

- Přehled vzdělávacích akcí  

- Dotazník Spokojenost se službami knihovny 

- Prezentace Young adult literatura je na webu KKFBZ  https://www.kfbz.cz/porady 

- Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven https://mcvrk.mzk.cz/  

 

Zapsala Věra Adámková a Jana Tomancová 

https://www.kfbz.cz/porady
https://mcvrk.mzk.cz/

