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1. Úvod  

 
Rok 2011 byl nejen pátým rokem na Dolním náměstí, ale znamenal i 90 let 
existence veřejné knihovny na Vsetíně. 
Knihovna nabízela návštěvníkům v rámci oslav během celého roku: 
Registraci občanů ve věku nad 80 let zdarma, „Kolo štěstí“ každý týden, 
soutěže, ankety, kvízy, kreativní dílny, společná čtení, různá překvapení   
i speciální „slavící“ akce, jichž se zúčastnily významné vsetínské osobnosti 
i mnozí hosté. 
 
Rok 2011 přinesl také některé drobné změny – novinky: Obecně velmi 

dobře přijatou novinkou je půjčování 
„tematických kufříků“, které bylo spuštěno 
po vzoru dánských a švédských knihoven 
v březnu na dětských půjčovnách (Dopravní 
výchova, Moře a oceány, Začínáme číst  
a psát, Logopedie, Světem zvířat) a na 
přelomu roku 2011-2012 i v centrální 
půjčovně pro dospělé (Zdravý životní styl, 
Trénování paměti, Česko ve světě, svět 

v Česku).  

Dětské knihovny nabídly školám obnovenou nabídku akcí pro školy, z níž 
školy vybírají jak knihovnické lekce, tak také doplňkové akce k výuce –  
a to nejen k českému jazyku, ale i k občanské nauce, vlastivědě, 
přírodopisu, dějepisu a dalším předmětům. 

Pro seniory se kromě dalších aktivit začala realizovat Virtuální univerzita 
třetího věku. 

V informačním centru jsme začali půjčovat trekkingové hole, jízdní kola  
a zřídili jsme nově facebook. 

Změnila se tvář PR – plakáty, pozvánky, zpravodaj. 
 
Prioritou knihovny byla a je činnost zaměřená na  podporu čtenářství, 
celoživotního vzdělávání obyvatel, rozvoj komunity a vytváření místního 
partnerství a dobrých vztahů. To vše vychází z dobře nastavených  
a realizovaných knihovnických a informačních služeb. 

Je třeba říci, že rok 2011 byl opět rok po všech stránkách příznivý: 
statistické nárůsty téměř ve všech ukazatelích, relativně stabilní 
ekonomické prostředí, dobrá pověst MVK jako solidní a uznávané 
instituce, účast v evropských projektech, vynikající spolupráce s partnery  
i se zřizovatelem – to vše jsou atributy roku 2011.  

Činnost knihovny směřujeme tak, abychom se postupně přiblížili či 
ztotožnili s ideálem definovaným v celostátní Koncepci rozvoje knihoven 
na období 2011 – 2014: 

„Klient říká: V krásné, p řívětivé a pohodlné knihovn ě, rychle obsloužen 
příjemným, kvalifikovaným, o čividn ě motivovaným personálem nebo z 
pohodlí domova, bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní 
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či noční službu získávám bezplatn ě v nečekaně dobré kvalit ě požadovanou 
službu.“  

2. MVK v roce 2011 a její p ůsobnost 

Působnost MVK zahrnuje kromě města Vsetína také správní obvod okresu 
Vsetín. Masarykova veřejná knihovna poskytuje odbornou pomoc (tzv. 
regionální funkce) 80 knihovnám okresu Vsetín. V tomto smyslu je 
pověřenou knihovnou na základě smlouvy s Krajskou knihovnou F. 
Bartoše ve Zlíně a s Krajským úřadem. Tato činnost je financována 
z krajské dotace. Dotace se v posledních letech mírně snižuje. 

3. Kalendá ř významných událostí 2011 

Kalendá ř významných událostí: 
Rok 2011 je jubilejním rokem pro MVK Vsetín -  90 let od založení 
knihovny  ve Vsetíně (únor) a 5 let od p řestěhování knihovny  
a turistického informa čního centra  do nové budovy na Dolním náměstí 
(září). Knihovna se po celý rok zaměřovala na oslovení  obyvatel města 
Vsetína a okolí různými formami PR -  od letáků  až po „kolo štěstí“, 
kterými připomínala výročí knihovny.  
 
Během  školního roku  2010/2011 se knihovna v rámci již osvědčené 

literární soutěže pro děti školního věku „O poklad 
strýca Juráša aneb Klik! Tak jsem tady!“ 
věnovala dětem. Literární klání je součástí 
celorepublikové akce SKIPu „Kde končí svět“. 
Soutěž je tříkolová.  
MVK Vsetín zajišťovala vyhodnocení  
a slavnostní vyhlášení vít ězů městského kola,  
které proběhlo 3. března  ve společenském sále 
knihovny.  
28. dubna  se uskutečnilo vyhlášení vít ězů 
okresního kola op ět ve spole čenském sále 
MVK Vsetín. Vsetínská knihovna vydala sborník 
vítězných prací, jenž obdrželi všichni vítězové 

s cenami, které předávala starostka  města Vsetín paní Iveta Táborská.    
18. května 2011 se uskutečnilo v Uherském Hradišti slavnostní 
vyhodnocení krajského kola  této soutěže. Ocenění převzalo také sedm 
dětí ze vsetínského okresu. 
 
Knihovna  v lednu spoluorganizovala  „Tříkrálový karneval  tentokrát 
s Křemílkem a Vochom ůrkou“. Knihovnice připravily pro malé 
návštěvníky karnevalu soutěž, zaměřenou na  oblíbené  literární   
a večerníčkové postavy s názvem „Ve dvou se to lépe táhne“. 
 
Dětské půjčovny se v lednu zapojily do  internetové soutěže - Webovou 
divo činou. Svými aktivitami pomohly uspořádat  pro vsetínské děti ve 
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věkové kategorii 7–10 let  soutěž v bezpečném a pohotovém užívání 
internetu . Hra učí děti zábavnou formou pracovat s počítačem, chovat se 
na internetu bezpečně a také ohleduplně k ostatním.  
 
Knihovna nezapomíná ani na své stálé  a početné uživatele – seniory. 
V lednu  opět započal Akademický rok pro seniory .  V rámci cyklu byly 
zorganizovány 3 moduly – PC – základy práce s počítačem, Senioři  
a bezpečí (ve spolupráci s Policií ČR)  a modul  Trénování  paměti.  
 
3. února  se stali novodobými rytíři řádu čtenářského vsetínští prv ňáčci.   
Pasování prvňáčků již tradičně pořádá Masarykova veřejná knihovna 

Vsetín ve spolupráci s městem Vsetín a Domem 
kultury. V roce 2011 se zúčastnili akce prvňáčci  
všech  vsetínských základních škol. 
Malé čtenářky a čtenáře pasovala starostka města 
Vsetín Iveta Táborská  
a místostarosta Petr Kořenek. K příležitosti  
90. výročí založení vsetínské knihovny přišli 
oblečeni v dobových kostýmech z 20. let  20. 
století.  Popřáli dětem mnoho krásných chvil 
s knihami a bohatství zážitků, které prožijí se svými 

knižními hrdiny ve světě fantazie. Odměnou bylo dětem i divadelní 
představení Maxipes Fík v podání brněnského divadla Špilberg z Brna, 
které zajistil Dům kultury. 
 
3.února MVK uspořádala Večer pro knihovnu a její p řátele , kterým 
připomněla 90 let od založení ve řejné knihovny ve Vsetín ě. Blahopřát 
přišlo mnoho příznivců knihovny a v dobových kostýmech přišli pozdravit a 
popřát knihovně zástupci města Vsetína. Přišli i hosté ze Zlínského kraje. 
 
25.2.2011 byly v knihovně na návštěvě  učitelky z německých MŠ 
Sulzbach – Rosenberg a okolí a zástupce farnosti Sulzbach – Rosenberg. 
V rámci česko – německé spolupráce  proběhly v pátek  
25. února besedy na všech dětských odděleních na téma Velikonoce 
v literatu ře. Čtvrteční večerní beseda Odkrývání velikono čního 
tajemství  ve společenském sále MVK patřila  německým učitelkám.  
Interaktivní program  spojený s přípravou Velikonoc zaujal nejen dospělé 
návštěvníky, ale i děti. Přítomní byli velmi příjemným způsobem „vtaženi“ 
do velikonočního příběhu. 
 
Březen – měsíc čtenářů vyhlásil Svaz knihovníků a informačních 

pracovníků (SKIP). V centru zájmu byli opět 
čtenáři a čtení ve všech podobách. Cílem akce 
bylo propojit čtenáře, organizace a instituce 
zabývající se psaným slovem, četbou a 
čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát  
o sobě vědět. 
V týdnu čtení aneb „ Čtení sluší každému“   

(1. – 4. března) četly vsetínské knihovnice  dětem  v Nemocnici Vsetín 
z knih V. Čtvrtka a K. J. Erbena.  
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Téma „láska v literatuře“ byla představena seniorkám a seniorům ČMOS, 
na jejich pravidelném setkávání v restauraci Bečva. 
Čtení na „váledlech“ v Komunitním klubu s Makovou panenkou  
a kocourem Damiánem si užily děti ze vsetínských mateřských školek. 
Dětem četly i seniorky - dobrovolnice. 
 
Ve čtvrtek 10. března se ve společenském sále Masarykovy veřejné 
knihovny Vsetín uskutečnilo setkání starostek/starost ů  
a knihovnic/knihovník ů okresu Vsetín. Místostarosta města Vsetína 
Petr Kořenek uvítal přítomné a pronesl úvodní proslov.  
Důležitými body programu setkání bylo vyhlášení vít ěze sout ěže Čtenář  
roku 2011 (organizátor SKIP ČR, SKANSKA) v MVK Vsetín  a ocenění 
knihovnice roku 2010 okresu Vsetín (organizátorka MVK).  
Nejlepším čtenářem ve Vsetín ě a zároveň i v celém Zlínském kraji se 
stal pan Lubomír Orság ze Vsetína , který získal diplom „Král čtenářů“  
a poukaz na nákup knih v hodnotě 2.000,- Kč, který financovala 
SKANSKA. 
Další významnou událostí tohoto setkání bylo slavnostní vyhodnocení 
druhého ročníku soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín 
za rok 2010 . Hlavními kritérii pro hodnocení soutěže byly vybrané 
statistické výsledky za uplynulý rok, ale také se posuzoval celkový vzhled 
obecní knihovny, používání knihovnického programu, webové stránky 
apod. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – profesionální knihovník/ce  
a dobrovolný knihovník/ce. V první kategorii zvítězila paní Alena 
Kozubíková z obecní knihovny Valašská Polanka  a v kategorii druhé 
paní Dagmar Karasová z místní knihovny ve Vid či. Oceněné získaly 
diplom, knihu a věcnou cenu. 
 
V rámci kampaně „Březen – měsíc čtenářů“ během akce „Škola naruby “ 
byla v dětské knihovně v Luhu vyhlášena nejlepší čtenářská rodina  
a v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“  proběhla beseda se 
vsetínskou spisovatelkou Šárkou Junkovou. 
Společně se dětské knihovny v Luhu, Rokytnici a na Trávníkách zapojily 
do březnové kampaně zavedením nové služby pro děti a jejich rodiče. 
Knihovna započala s půjčováním tématických kuf říků.  V Rokytnici si 
mohou čtenáři zapůjčit tématický kufřík – Dopravní výchova, Moře  
a oceány, v Luhu – Začínáme číst a psát, na Trávníkách – Logopedie, 
Světem zvířat. 
Policie ČR – územní odbor Vsetín v měsíci březnu vyhlásila soutěž 
„Kamarádím s poldou“, na níž knihovna spolupracovala. Záštitu nad 
soutěží převzala výtvarnice a spisovatelka Lucie Seifertová.  
 
Speciální pozornost MVK Vsetín věnovala  v březnu zrakově postiženým. 
Zvuková knihovna  na Trávníkách nabídla komponovaný program 
hudby a čtení pěveckého sboru Masarykova gymnázia Vsetín, ve 
kterém studenti přečetli ukázky ze své oblíbené knihy a společně se 
zpívalo. 
 
Významným počinem  byla i podpora čtenářství díky projektu Literární 
jaro.  MVK Vsetín ve spolupráci s Nadací Masarykova gymnázia  připravila 
cyklus autorských čtení a literárních besed se spisovateli, který se 
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uskutečnil ve vsetínské knihovně a v MG Vsetín. Za svými čtenáři přijeli do 
Vsetína spisovatelky Irena Dousková, Tereza Brde čková, Eda 
Kriseová, spisovatelé Antonín Bajaja, Josef Holcman ,  Miroslav 
Zikmund, hudebníci a zp ěváci  Zuzana Lap číková, František Segrádo . 
Těchto akcí se  kromě studentů MG Vsetín zúčastnila i vsetínská 
veřejnost. 
 
Knihovna se opět zapojila do Národního týdne trénování pam ěti  
(NTTP), který již tradičně organizuje a zastřešuje Česká společnost pro 
trénování paměti a mozkový jogging. Národní týden trénování paměti 
proběhl v ČR od  14.3.2011 do 20.3.2011. 
V roce 2011 jsme „ochutnávku“ Trénování paměti uskutečnili pro 
návštěvníky Klubu důchodců ve Vsetíně  a v Klubu zdraví ve Valašském 
Meziříčí.  
 
V pátek 1. dubna  se malí návštěvníci měli možnost zapojit do 
celorepublikové akce s mnohaletou tradicí Noc s Andersenem . V roce 
2011 byla zaměřena na  Václava Čtvrtka a jeho literární dílo.  
 
V dubnu se knihovna  zúčastnila již tradiční celoměstské akce Den Země 
v Panské zahradě. U stánku knihovny bylo stále živo.  Děti z MŠ a ZŠ 
v rámci tématu „Valašská příroda“ mohly vymalovávat různá zvířátka, 
květiny a stromy. Stan knihovny pro děti představoval zónu zklidnění, čtení 
a tvoření. 

Pátek 15. dubna opět patřil dětem v knihovn ě. Ve společenském sále se 
uskutečnila divadelní přehlídka, kterou zorganizovalo  divadlo a zaujalo 
nejen děti, ale i dospělé. 
 
V roce 2011 byly  s měsícem dubnem spojeny Valašské Velikonoce . 
V Informačním centru si mohli návštěvníci vyzkoušet velikonoční tvoření – 
např. pletení pomlázky, zdobení vajíček aj. A to vše za doprovodu 
valašské hudecké Muzygy Harafice pod vedením Mirka Urubka. 
 
27. dubna se uskutečnila  závěrečná konference  k ukončení evropského 
projektu „Rovné p říležitosti žen a muž ů v komunitní knihovn ě Vsetín“, 
na kterou navazovala vernisáž fotografií místních autorů „Velké prádlo“ 
aneb „bourání stereotyp ů“. Podrobnější informace  v příloze č. 1.  
 
Během měsíce května a června nabízela knihovna ve stanu postaveném 
před budovou knihovny výprodej vyřazených knih a představovala 
vsetínské veřejnosti čtečku elektronických knih a možnost zap ůjčení 
v knihovn ě. 

 
V červnu opět započal seriál Turistických 
vycházek senior ů, jejich p řátel 
a příznivc ů knihovny s Ing. Jaromírem 
Mrázkem a Ing. Jiřím Vařejkou a Cyklovyjíž ďky   
s Ing. Dušanem Andělem. 

 
1. června knihovna vyhlásila  pátý ročník literární soutěže „Talent ze 
šuplíku“ pro mladé autory  od 15 do 30 let  s názvem „Knihovna hledá 
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talenty“.  Slavnostní vyhodnocení sout ěže proběhlo 24. listopadu za 
účasti oceněných autorů, poroty a básníka a publicisty M. Stöhra. 
 
Den před koncem školního roku jsme přivítali prázdniny tancem a zpěvem 
na Dolním náměstí před budovou knihovny. Akce z projektu 
„Prázdninová knihovna“  přivítala kolem 100 diváků. 

Náměstí ožilo nejprve zpěvem 
pěveckých sborů Song a Gaudeamus. 
U měleckou vedoucí a dirigentkou obou 
pěveckých sborů je PaedDr. Helena 
Kaločová. Speciálně sestavený 
repertoár navodil prázdninovou a letní 
atmosféru. Poté taneční skupina All 

Style Unite roztančila přítomné. 
Akce pátého ročníku „Prázdninové knihovny“, které uspořádala 
knihovna v prostorách K Klubu a v dětských knihovnách  na Trávníkách, 
Luhu a Rokytnici byly opět velmi úspěšné a navštěvovaly je  děti někdy  
i s rodiči a prarodiči.  
Závěr aktivit Prázdninové knihovny patřil divadlu BUBLANINA.  
MVK Vsetín v rámci projektu Prázdninová knihovna připravila pro děti  
celkem 12  programů (interaktivní programy, soutěže, kvízy, pracovní dílny  
aj.) + 7 předváděcích akcí nové české hry Labyront.  
 
Závěr měsíce srpna  a tím i konce prázdnin patřil dnům portugalské 
kultury  ve Vsetíně. V MVK se uskutečnila beseda o portugalské literatuře 
s Ivou Svobodovou, výstava  „Actualy“ – André Carrilho a beseda  
s L. Burešem "Zde končí země a začíná moře". 
Výstava a besedy proběhly v rámci akce "Portugalského dne na 
Valašsku", kterého se účastnil i  portugalský velvyslanec v Praze José 
Júlio Pereira Gomes a věnoval knihovně třicet děl portugalských autorů 
přeložených do českého jazyka či vztahujících se k portugalské tématice. 
  
Prázdninové měsíce jsou především znát v turistickém informa čním 
centru . Návštěvníci – turisté využívali i novinky ve službách TIC - zejména 
půjčování kol a  trekkingových holí. Provozní doba je o prázdninách 
rozšířena.   
 
O prázdninách proběhla v dětských půjčovnách revize knihovního fondu.   
Všechny tři dětské půjčovny byly týden uzavřeny. Pobočka  knihovny 
v Rokytnici byla uzavřena z důvodu výměny oken navíc od 22.8. do 2.9. 
2011. 
  
Měsíc září charakterizuje začátek školního roku ve školách a v knihovně 
se  opět rozjely vzdělávací aktivity celoživotního vzdělávání, ale  
i volnočasové akce pro veřejnost. V druhém pololetí to byly opět turistické 
vycházky a cyklovyjížďky, večerní besedy pro veřejnost, kurzy práce 
s počítačem i pro obyvatele obcí Liptál, Ústí a Horní Lideč a další 
volnočasové i vzdělávací aktivity.  
Zpravodaj MVK, který vydává knihovna, od září získal novou grafiku  
i obsah. Změna grafiky se projevila i na grafickém zpracování plakátů, 
kterými knihovna zve vsetínskou veřejnost  na své aktivity.   
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V září byla opět zahájena spolupráce s MŠ, ŠD, ZŠ a SŠ. Knihovna 
připravila aktualizovanou Nabídku akcí pro školy a školní družiny . 
Začaly exkurze pro školy, zejména pro první ročníky všech vsetínských 
středních škol.  
V měsíci září  v knihovně zazněla „slovenčina“, která charakterizuje 
společný  projekt „Rozmanitost nás spojuje“  a jeho aktivity.   
MVK se aktivně zapojuje do kulturně – společenské akce Valašské 
záření, kterou měly možnost navštívit i naše slovenské kolegyně 
z Turčianské knižnice v Martině. 
 
MVK se podílela partnersky na projektech, které pořádaly neziskové 
organizace v druhé polovině roku 2011: Den bez bariér, Den bez aut, 
Živý Betlém aj.  
 
První říjnový týden sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků  
a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) vyhlašuje celorepublikově  
pravidelně  Týden knihoven.   Letošní motto – „15. kraj České republiky – 
kraj knihoven“. Cílem vsetínské knihovny bylo zvýraznit  aktivity  na 
podporu knih a čtenářství a nabídnout atraktivní využití volného času 
nejen novým čtenářům, ale celé vsetínské komunitě. 
2. října jsme oslavili 5 let v nové knihovně i společným čtením s našimi 
slovenskými kolegyněmi a tvořivou dílnou. V Týdnu knihoven byl vyhlášen 
další ročník dětské literární soutěže O poklad strýca Juráša aneb Český 
rok – duben.  Ve středu 5. října se uskutečnil již osmý ročník  akce Den 
senior ů ve velkém sále Domu kultury, tentokrát se spisovatelem  
Josefem Holcmanem, autorem knih O slivovici, Cena f acky aj.  
a hudebníky  Františkem Segradem a Alešem  Mrnuštík em. Akce byla 
uspořádána ve  spolupráci s Charitou Vsetín, uskutečnila se díky finanční 
podpoře Města Vsetína.  
 
12. a 13. října se do vsetínské knihovny sjeli knihovníci na mezinárodní 
odborný seminář Senio ři – dobrovolníci, spolupracovníci a partne ři  
v knihovnách. 
 
24.11.  hostila vsetínská knihovna Klub dětských knihoven  Zlínského 
kraje (KDK ZK). MVK Vsetín ve spolupráci s KDK ZK uspořádala seminář 
Inspirace pro práci s d ětmi , na kterém aktivně vystoupily i kolegyně 
z Turčianské knižnice v Martine (projekt Rozmanitost nás spojuje). 
 
Velmi úspěšný byl pořad Valašské Vánoce , který koncem listopadu 
nastartoval předvánoční atmosféru ve Vsetíně. Pozvaní lidoví umělci 
předváděli své výrobky.  Návštěvníci měli  možnost si poslechnout živou 
hudbu, ale i  vyzkoušet si výrobu vlastního vánočního dárku – výrobu 
voskových přání, výrobu vánoční krabičky, zdobení perníčků, aj.Vánoční 
atmosféru dotvářela muzika Jiřího Nechanického a program zpestřilo  
i vystoupení lidového muzikanta – hráče na fujaru, který přijel ze 
slovenského Martina. 
Vánoční tématika byla stále „živá“ i v dalších aktivitách MVK. 
6. prosince se ve zvukové knihovně uskutečnil vánoční klubový program 
Ten váno ční čas s vystoupením souboru Malá Jasénka. 
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7. prosince se uskutečnilo v KKlubu  předvánoční čtení, tvoření  -  Na 
Vánoce dlúhé noce . Za zvuku vánočních melodií si účastníci vyráběli 
vánoční  ozdoby.   

4. Projekty 2011 

MVK Vsetín se účastní grantových programů vyhlášených v rámci fondů 
EU, Ministerstva kultury ČR, Městem Vsetín i nadacemi.  
 
Projekty     Kč 

Ministerstvo kultury ČR - Knihovna 21. století  
- O poklad strýca Juráša aneb “Klik! Tak jsem tady!“ – 

okr. kolo 
- Knihovna bez bariér VIII 
- Talent ze šuplíku V 

23 000,00 
 

10 000,00 
8 000,00 
5 000,00 

Ministerstvo kultury ČR - VISK (Veřejné informa ční 
služby knihoven) 
-   Harmonizace národních autorit s lokálními autoritami 
MVK Vsetín a kontrola duplicit národních a lokálních 
autorit 54 000,00 
Ministerstvo kultury ČR  
Seminář: „Senioři – dobrovolníci, spolupracovníci a 
partneři v knihovnách" - SKIP  32 000,00 
Zlínský kraj 
Talent ze šuplíku V 5 000,00 

Malé granty m ěsta Vsetín 2010 
- Valašské Velikonoce, Kouzlo valašských Vánoc aneb 

lidové zvyky, tradice a lidová výroba 
- Aktivní život seniorů ve Vsetíně 
- Den seniorů aneb příběhy ožívají 
- Den bariér v nás a kolem nás 
- O poklad strýca Juráša – městské kolo 

18 000,00 
 

4 000,00 
4 000,00 
8 000,00 
5 000,00 
5 000,00 

OP LZZ – Sociální integrace a rovné p říležitosti 
3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a 
sladění pracovního a rodinného života 
- Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní 
knihovně Vsetín - partnerství a zdravá komunita - 
celoživotní vzdělávání – prosperita“ 

5 038 345,92  
(červenec 

2009-červen 
2011) 

v r.2010  
1 240 901,66 

Unie zam ěstnavatelských svaz ů ČR (projekt OP LZZ, 
výzva č.33) 
- Projekt „Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací 

působících v sekci kultura“ 

373 578,43 
(podpora de 

minimis) 

Nadační fond Livie a Václava Klausových 
- Senioři komunikují  49 700,00 

Fond mikroprojekt ů Regionu Bílé Karpaty 
-  Rozmanitost nás spojuje  

EUR 
18 900,00  

Česká republika – správa uprchlických za řízení 
Ministerstva vnitra ČR 
- Kurzy základní počítačové gramotnosti pro cizince ve 
Zlínském kraji 38 400,00 
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Bližší informace o projektu Rovné příležitosti viz příloha č. 1 
 
Bližší informace o projektu Rozmanitost nás spojuje viz příloha č. 2 
 
Bližší informace o dalších realizovaných projektech – viz příloha č. 3  

5. Základní činnosti knihovny  

- Akvizice, zpracování a zp řístupn ění informa čních pramen ů 
(fyzických dokument ů i elektronických databází, čteček 
elektronických knih)  

 

- Knihovnické a informa ční služby: výpůjční služba, informační  
a bibliografická služba, zvuková knihovna pro zrakově postižené, 
zajištění přístupu k Internetu, elektronické on line služby (katalog, 
rezervace, prolongace) 

 

- Komunitní činnost  (komunitní akce v partnerství s neziskovými 
organizacemi, besedy, klubové akce, vlastivědné  komentované 
vycházky, workshopy, programy pro děti, seniory, rodiny, 
nezaměstnané  a další cílové skupiny, setkání neziskových organizací 
a další specifické akce) 

 
- Vzdělávací činnost  (přednášky, literární pořady, knihovnické  

a informační lekce, kursy, semináře, konference) 
 

- Služby informa čního turistického centra (pro turisty i domácí) 
 

- Služby knihovnám okresu Vsetín (Středisko regionálních 
knihovnických služeb) 

6. Základní služby knihovny a turistického 
informa čního centra 

6.1. Základní služby 

Základní služby 
Základem činnosti je poskytování kvalitních knihovnických a informačních 
služeb, tzn. především absenční a prezenční půjčování knih, časopisů, 
novin, map, průvodců, učebnic, hudebnin, hudebních nosičů atd. Velký 
důraz MVK klade na zajišťování meziknihovní výpůjční služby.  
Knihovna se zaměřuje i na rozšiřování moderních služeb, které jsou 
spojeny s masivním nástupem moderních technologií, např. propagace  
a půjčování elektronických knih. 
S příznivým ohlasem uživatelů knihovny se setkávají ON-LINE služby pro  
registrované čtenáře.  
Velmi užitečná a prospěšná je i donášková služba spojená s návštěvou  
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ve vsetínských penzionech pro seniory. Knihovnice přináší požadované 
knihy, ale i osobní zájem a radost z rozhovoru nejen o přečtených knihách. 
Neustále zajímavé je pro uživatele knihovny i prezenční půjčování brýlí  
a absenční půjčování deštníků a tašek. K tomu se přidalo také půjčování 
tematických kufříků. 
 
 
Bibliograficko-informa ční služby , které MVK nabízí, čerpají z celé řady moderních 
informačních zdrojů: 
- Souborný elektronický katalog ve řejných knihoven okresu Vsetín 
 (záznamy knihovních dokumentů zpracovaných a uložených ve veřejných knihovnách 
 okresu Vsetín) 
- CODEXIS – program umožňující vyhledávání v legislativních dokumentech  
 (zákony, vyhlášky atd.) 
Internet , mj. přístupy do internetových databází: 

• Anopress  – plná znění článků z celostátních i regionálních periodik, 
encyklopedie, 
elektronická knihovna parlamentu ČR a další informační zdroje 

• World eBook Public Library  – přes 2.000.000 knih (klasická literatura, oborové 
zdroje, 
audio knihy aj.) na jednom místě ve více než 100 světových jazycích (včetně 
češtiny),        
zkušební přístup od května do 15. července 2011 

• ČTK – Infobanka  – textové, obrazové a zvukové informace, které mapují 
události  
v politice, ekonomice, kultuře a sportu, doma i v zahraničí. MVK má 
přístup do částí: Biografie, Česká republika, Zem ě světa 
Manuskriptorium  – systém shromažďující a zpřístupňující informace  
o historických knižních fondech, provázaný s digitální knihovnou 

• Jednotná informa ční brána (JIB)  – portál JIB umožňuje uživatelům z jednoho 
místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje 
(katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd.) 

• Valašské Athény  – slovník osobností východní Moravy 
 

Internet je zpřístupněn pro uživatele na 44 počítačích  (Dolní nám. 30 + 1 
speciálně upravený počítač  pro zrakově handicapované  s TV lupou, 
skenerem a hlasovým výstupem, Luh 4, Rokytnice  4, Trávníky 5).  

6.2. Další služby 

Komunitní činnost 

- komunitní aktivity (besedy, semináře, setkávání zájmových skupin, 
turistické vycházky, cyklo vyjížďky ) 

- zvuková knihovna pro zrakově postižené  
- Senior klub – knihovna v Luhu 
- klub Tillia  - tvůrčí setkávání v knihovně v Luhu 
- zapracování a zaučení dobrovolníků a praktikantů 
Vzdělávací činnost 
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- vzdělávací aktivity – celoživotní vzdělávání, projektové vzdělávací 
kurzy, semináře 

- možnost použití počítačů – program OFFICE (textový editor WORD, 
tabulkový kalkulátor  Microsoft Excel) 

- účast a seznámení veřejnosti s celonárodními soutěžemi typu 
Magnesia Litera, Kniha mého srdce, Celé Česko čte dětem aj. 

 
Další služby 

 
- kopírování, tisk, pronájem sálu 
- půjčování tematických kufříků 
 

6.3. Hlavní budova Dolní nám ěstí 1356 

 
Knihovna a její služby v rekonstruované budově v centru města jsou 
během posledních pěti let nepostradatelné pro občany Vsetínska. 
Umístění knihovny v atraktivní budově a lokalitě je pro návštěvníky velmi 
vstřícné. Knihovna smysluplně využívá nejen prostory uvnitř, ale nabízí 
své služby i v prostoru před knihovnou. Pro tyto účely je  hojně využíván 
stan knihovny. 
Po pěti letech fungování v nových prostorech knihovny lze konstatovat, že 
uspořádání knihovny s návazností jednotlivých služeb je optimální. 
Uživatelé knihovny však neustále citelně vnímají  absenci dětské 
půjčovny.  
V budově návštěvníci mohou využívat následující nabídky  služeb  
v jednotlivých provozech – informační centrum, počítačovou učebnu „na 
galerii“, centrální půjčovnu, komunitní klub - včetně hudebního oddělení, 
čítárny a studovny s regionálním oddělením.  Ve všech provozech 
knihovny mají uživatelé přístup k internetu.  
Nedílnou a využívanou součástí knihovny je společenský multifunkční sál. 

6.3.1. Turistické informa ční centrum (TIC)            

 
Turistické informační centrum Vsetín plní funkci informačního centra 
s širokým záběrem poskytování informací turistických, obecných, 
občanských či jiných formou ústní, telefonickou, písemnou nebo 
prostřednictvím e-mailu. Služby jsou poskytovány široké veřejnosti, 
turistům a cyklistům nejen v oblasti turistického zaměření, ale také 
praktických denních záležitostí. 
TIC Vsetín je držitelem certifikátu „Oficiální turistické informační centrum“ 
pro rok 2011 ČCCR - Czech Tourism a  členem Asociace turistických 
informačních center ČR, která je držitelem certifikátu managementu kvality 
ČSN EN ISO 9001 - 2088. TIC  je zaměřeno zejména na oblast 
cestovního ruchu Zlínského kraje.  
Pro zpříjemnění pobytu nejmenším dětem  a jejich rodičům je zde 
k dispozici dětský koutek  a Family Point. Návštěvníci si mohou zakoupit  
z nápojových boxů malé občerstvení. 
TIC má bezbariérový vstup. 
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Nemalou část činností TIC tvoří také knihovnická činnost, a to vracení 
knih, prodloužení výpůjční doby, vyhledání informací o konkrétním titulu, 
dále prezenční  půjčování denního  tisku, případné placení upomínek  
a provedení jednorázové registrace pro neregistrované zájemce. 
 
Další z  činností informačního centra: 

- textová a fotografická aktualizace internetových stránek 
informačního centra www.vsetin.mic.cz  

- textová a fotografická aktualizace turistického portálu Zlínského 
kraje www.vychodni-morava.cz  

- aktivní spolupráce s městem Vsetín na tvorbě turistických materiálů 
mikroregionu  

- spolupráce s CpKP - výrobky označené „Vyrobeno v Beskydech  
-    aktualizace profilu TIC Vsetín na stránkách portálu KUDY Z NUDY 
-    aktualizace údajů TIC Vsetín na sociální síti  Facebook 
- sběr dat pro databázi kontaktů firem, služeb, organizací, institucí 

atd. 
- veřejný internet, tiskové a  kopírovací služby 
- on-line prodej vstupenek na kulturní, sportovní a jiné akce v rámci 

ČR, Slovenska a některých států Evropy 
- prodej turistických materiálů a upomínkových předmětů 
-  denní tisk 
-  veřejný internet, tiskové a  kopírovací služby 
- aktivní účast na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Hradci 

Králové,Plzni a jednáních A.T.I.C. ČR  
- poskytování turistických materiálů (např. magazíny Zlínského kraje, 

Východní Moravy, Tim, Travel) a propagačních materiálů zdarma 
- aktivní účast TIC na oslavách 90 let knihovny – test pro zájemce 

“Znáš svoje město“, kvizy aj. 
- sběr použitých lékárniček ve spolupráci s humanitární organizací 

ADRA – únor 2011  
- aktivní účast TIC při celonárodním sčítání lidu – uvolnění počítače 

pro internetové vyplnění dotazníku -  březen 2011  
- výprodej vyřazených knih knihovny v prostorách TIC –  červen, 

prosinec 2011 
- průvodcovské služby po Vsetíně s výkladem 
- půjčování kol (horská, trekkingová a dětská) 
- půjčování trekkingových holí 
- státní svátky - TIC otevřeno  9 – 12:00 hod.  
- v prostorech se odehrávají akce Valašské Velikonoce, Valašské 

Vánoce – možnost interaktivních akcí pro zájemce z řad široké 
veřejnosti – bezbariérový přístup „z chodníku“ 
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Výsledky činnosti Informa čního centra  
 
Informa ční činnost - 
celkem 2009 2010 2011 
Návštěvy, informace ústní 17 551 19 308 19 993 
Návštěvy cizinci 506 469 615 
Internet 7 627 7 871 6 797 
Internet-cizinci 48 110 190 
Telefonické informace 1 698 2 143 2 302 
Noviny-neregistrovaní 3 072 3 867 3 744 
Family Point 0 0 1 531 

 
 
Prodejní činnost – tržby - 
celkem 2009 2010 2011 
Prodej turistických a jiných 
předmětů 118 869,00 153 386,00 158 925,00 
Provize z prodeje vstupenek  
T.Art, T.Pro, T.Portal a Eventim 46 741,00 49 281 36,00 61 075,00 

 
 
Knihovnické služby poskytnuté  
v informa čním centru – tržby - 
celkem 2009 2010 2011 
Registrace (jednorázová) 30 440,00 54 690,00 52 119,00 
Tisk z internetu 7 985,00 13 746,00 13 375,00 
Upomínky  - platba v Kč 1 345,00 3 915,00    705,00 
Kopírování – platba v Kč(Minolta) 4 609,00 7 047,00 5 590,00 

 

6.3.2. Počítačová učebna „na galerii“ 

 
Počítačová učebna „na galerii“  (nad informačním centrem) je využívána  
ke vzdělávání nezaměstnaných, maminek na MD a po MD, seniorů, 
cizinců, k aktivitám pro  mládež, k večerním kurzům PC pro veřejnost aj.  
Učebna je vybavena 12 žákovskými počítači. Multifunkční laserová 
tiskárna, která je zapojena v síti, umožňuje   každému studentu vyzkoušet 
si tisk a nahlédnout tak na výsledek své práce. Lektoři využívají při výuce 
zpracované prezentace, které zpřístupňují pomocí dataprojektoru. Učebna  
je vybavená interaktivní tabulí.  
 

6.3.3. Centrální p ůjčovna 

 
Centrální p ůjčovna – prioritou půjčovny jsou kvalitní knihovnické  
a informační služby využívající moderní technologie, které zajišťují  využití 
elektronických služeb v režimu ON LINE   přes web knihovny  -  
souborný katalog, přístup k účtu uživatele, možnost  prodloužení 
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vypůjčených knih, rezervace. Knihovník centrální půjčovny  poskytuje 
čtenářům i nadstandardní službu – zasílání předupomínky  elektronickou 
poštou. 
Čtenáři mohou využít i služeb „knihovníka Artura“ – samoobslužného 

výpůjčního pultu (Self-Check) k zaevidování 
svých výp ůjček. Zájem o využití 
elektronického Artura mají zejména mladí lidé. 
Pracovníci půjčovny zabezpečují  zavedené  
a oblíbené služby např. : 
meziknihovní výpůjční službu (MVS) -  o tuto 
službu zájem stále stoupá, donáškovou službu  

pro klienty domovů pro seniory ve Vsetíně, půjčování deštníků, 
dioptrických brýlí a tašek. V půjčovně je k dispozici stojan s pitnou vodou 
pro návštěvníky. 
Nadále pokračují tematické výstavky v půjčovně – např. „Za hranice 
všedních  dnů s knihou od nás“, životní jubilea spisovatelů, regionální 
literární osobnosti, výstavky k aktuálním událostem (Václav Havel, Hana 
Androniková, Helena Mičkalová) aj. , informace o knižních novinkách  
a titulech, které jednotlivá nakladatelství připravují k vydání. Návštěvníci 
půjčovny jsou seznámeni s tím, že mohou na webových stránkách 
knihovny v rubrice Návrhy na doplňování knihovního fondu vyplnit formulář 
s návrhem na zakoupení určitého titulu, který v knihovně zatím není.  
Pro čtenáře je i v papírové podobě zpracována rubrika z webu knihovny: 
Čteme a doporu čujeme.  Uživatelé knihovny tak mohou napsat své 
postřehy k recenzi dané knihy, případně doporučit jinou knihu ostatním 
čtenářům i přímo v půjčovně. Pro studenty, kteří studují dálkově vysoké 
školy, jsou pracovníci knihovny připraveni doporučit studijní literaturu  
a objednat ji prostřednictvím již zmíněné meziknihovní výpůjční služby 
z jiných knihoven. 
Maminky s dětmi, které navštěvují půjčovnu a využívají  knihovnické  
a informační služby, často využívají  dětský koutek  v půjčovně. 
Zadní klidn ější část centrální p ůjčovny  je hodně využívána  čtenáři ke 
studiu. Pokud potřebují literaturu na doplnění znalostí, mají k dispozici 
kvalitní výběr titulů. 
Knihovnice zastupují MVK v různých soutěžních porotách - zejména  
v  soutěžích spojených s literaturou, znalostmi a regionem. Dochází tak 
přirozenou cestou ke spojování literatury a přístupu k informacím 
s mladými účastníky soutěží. 
Knihovnice z centrální půjčovny zpracovávají a prezentují literární témata 
interaktivním způsobem různým zájmovým skupinám – např. v Charitě 
Vsetín –  Velikonoční čtení, Moje město (kniha Vsetín – město a čas). 
Čtení při setkání pracovníků ve školství města Vsetína - Láska v literatuře.      
K propagaci čtení a aktivnímu naslouchání  společnému hlasitému čtení 
jsme jako novinku využili i prostor půjčovny k česko – slovenskému čtení. 
Touto aktivitou jsme oslovili vsetínskou čtenářskou veřejnost a přiblížili 
slovenskou literaturu vsetínskému čtenáři. 
Moderní, vzdušné prostory půjčovny a kvalifikovaní pracovníci  nabízí  
nejen kvalitní výpůjční služby, přístup k  informacím,  ale i prostor pro 
setkávání a místo odpočinku pro všechny generace. 
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6.3.4. Komunitní klub, hudební odd ělení, čítárna a studovna  
s regionálním odd ělením 

 
Komunitní klub (KKlub) poskytuje služby návštěvníkům a trvale se 
orientuje na  skupinovou a individuální práci s mladými lidmi. KK splňuje 
náročné požadavky propojení klasických knihovnických služeb a aktivit pro 
místní komunitu. Poskytuje pro uživatele přístup  na internet  (5 počítačů), 
přístup na internet pomocí  WIFI; umožňuje tisk a využití kopírovací 
služby. 
Komunitní klub  slouží  jako místo setkávání jednotlivců i zájmových 

skupin. Svou otevřeností prostoru propojuje aktivity 
pro různé cílové skupiny s přítomnými čtenáři. 
V dopoledních hodinách slouží K klub zejména 
k návštěvám škol,  pro které jsou organizovány 
besedy, exkurze,  společné veřejné čtení aj.  
Příjemné prostředí, které dotváří atraktivní interiér, 
láká především v dopoledních hodinách  rodiče 
s malými dětmi. 
Dětský koutek má příjemnou atmosféru a svým 
umístěním v klidové zóně přímo vybízí k hrám 
a relaxaci.  
V prostoru KK je  pohodlné posezení i poležení na 

obřích polštářích, kde si může každý odpočinout nebo se vzdělávat četbou 
knihy či časopisu. „Váledla“ jsou oblíbeným místem nejen pro malé děti, 
ale i pro náctileté čtenáře, kteří si mohou vybírat z velkého množství 
časopisů pro děti a mládež nebo sáhnout po knize komiksů. 
V odpoledních  hodinách se K klub stává zázemím pro aktivní  prožití 
volného času mladých lidí (tvořivé středy, stolní hry aj.).  
V celém prostoru KK je všem návštěvníkům umožněn přístup na internet 
pomocí  WIFI připojení. Během uplynulého roku mělo využívání této 
služby vzestupný trend. Na internet se takto připojují i uživatelé, kteří jsou 
na Vsetíně jen krátkodobě. WIFI v knihovně využívají nejen vlastníci 
notebooků, ale i mobilních telefonů s možností připojení přes WIFI.   
Z mnoha komunitně zaměřených akcí, které se v KK uskutečnily, jsou 
velmi výrazné tvůrčí dílny , např. Kožený obraz, Malované vajíčko, Kytička 
pro maminku, Záložka do knížky, Veselé obrázky ze špachtlí aj.  
MVK se účastnila projektu "Záložka do knihy spojuje školy". Děti  
z českých a slovenských škol vyráběly záložky do knih, které si školy mezi 
sebou následně vyměňovaly. Ve Vsetíně přišly do knihovny vyrábět své 
záložky děti ze ZŠ Trávníky a ZŠ Ohrada.  Vyrobilo se přes sto záložek, 
které se následně poslaly slovenským kamarádům do Liptovského 
Hrádku. 
V listopadu naopak přišly záložky ze Střední dřevařské školy v Liptovském 
Hrádku k nám do knihovny a poté  byly předány  vsetínským dětem, které 
z nich měly ohromnou radost. 
  
V červnu zaplnily prostory KKlubu exponáty výstavy Bible v čera, dnes  
a zítra.  Spoluorganizátoři výstavy - dobrovolníci o.s. Maranatha se 
individuálně věnovali návštěvníkům a odpovídali na  případné otázky. 
Výstavu shlédlo 247 návštěvníků.  
V KKlubu proběhlo celkem 125 akcí pro děti a mládež.  
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Zajímavá  z mnoha akcí pro školy  je soutěž „O Ani ččin poklad“,  ve které 
se studenti seznamují s knihovnu a informačním centrem. Studenti jsou 
rozdělení do družstev, podle počtu studentů ve třídě, optimální počet v 
jedné skupině je 4 - 5 studentů. Každé družstvo dostane obálku  
s otázkami a vyrážejí po knihovně plnit úkoly a odpovídat na otázky.  
V každém oddělení musí odpovědět na čtyři až sedm otázek. Otázky jsou 
koncipovány tak, aby děti  informace  získávaly nejen z internetu, ale  
i  z knih. Mohou se také  zeptat knihovníka. Cílem aktivity je možnost  
získávání  informací z různých zdrojů, jejich porovnání a navázání 
komunikace s knihovníkem. 
 
V komunitním klubu probíhají besedy zejména pro střední školy. Knihovnu   
na Dolním náměstí  (K klub) využívají SŠ pro její snadnou dostupnost 
v centru města a v blízkosti SŠ. Školy preferují literární besedy. Knihovna 
klade důraz na regionální tématiku. Uskutečnili jsme např. besedy na téma 
krajina Valašska, život na Valašsku, valašský kroj, místní  zvyky a tradice. 
 
Listopadové besedy byly věnovány  celospolečenským tématům -  
besedy  s názvem 17. listopad 1939 a 1989.  
 
Po celý měsíc prosinec probíhalo v KKlubu vánoční tvoření.  Vyráběla se 
vánoční přání, vánoční hvězdy, andělé a ozdoby z včelích plástů. Proběhl 
i interaktivní program Vánoční příběh. 
 
Hudební odd ělení   se zaměřuje  především na nákup, propagaci  
a půjčování (absenčně i prezenčně) kompaktních disků (CD). Součástí 
fondu hudebního oddělení jsou noty, zpěvníky, knihy o hudebních 
skupinách a interpretech. Uživatelé MVK využívají i možnosti přehrát  si 
noty na klávesách. 
V hudebním oddělení MVK Vsetín jsou k dispozici tři poslechová místa, 
kde si  čtenáři mohou  poslechnout cokoliv z nabídky CD půjčovny, tedy 
3159 CD a více než 36 000 soubor ů skladeb , písní   
a mluveného slova.  
Fond je rozdělen na zahraniční  
a českou populární hudbu, vážnou hudbu a mluvené slovo, dále pak 
v jednotlivých kategoriích podle názvů interpretů. 
 

Čítárna disponuje cca 180 tituly  
časopisů, novin a regionálního tisku. 
Útulné prostředí čítárny s  výhledem na 
Dolní náměstí a historické budovy 
centra města zve k přečtení denního 
tisku a posledních čísel časopisů. 
Čtenáři knihovny mají možnost si 
zapůjčit časopisy absenčně (mimo 
poslední aktuální číslo). 

 
Studovna poskytuje klidné zázemí pro samostudium a přístup k internetu. 
Knihovní fond studovny (encyklopedie, příručky, slovníky, sbírky zákonů 
aj.)  je neustále přístupný každému zájemci.  
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V poslední době stoupá počet zpracovaných rešerší (10 rešerší v roce 
2011 – např. Dluhy jednotlivce, Imigrace do Francie, Aspekty motivace 
studentů aj.). Zadavatel je poučen o možnostech, které má při získávání 
tištěných zdrojů. Následně dochází k úzké spolupráci studovny a centrální 
půjčovny. Zadavatel rešerše si může zapůjčit požadované zdroje, které 
jsou přímo k dispozici ve fondu MVK, případně si požadovaný titul zapůjčit 
prostřednictvím MVS v centrální půjčovně.  
Součástí studovny  je Regionální odd ělení MVK  - materiály o Valašsku  
a od valašských autorů. Fond regionálního oddělení je ve volném výběru. 
K pravidelným činnostem studovny  patří sledování regionálních periodik, 
excerpování článků z valašských periodik do článkové databáze MVK  
a průběžná archivace všech dostupných článků o Masarykově veřejné 
knihovně.  
Databáze regionálních osobností na webu knihovny je neustále 
aktualizována a připravují se návrhy na zpracování dalších osobností 
regionu Valašsko. Osobnosti jsou dále prezentovány na nástěnce a 
v aktuálních výstavkách a pokračuje dodávání informačních podkladů pro 
Zpravodaj MVK.  
Studovna poskytuje informa ční a konzulta ční služby  jak faktografického, 
tak bibliografického rázu, s využitím různých zdrojů (knihy, katalogy 
knihoven, sbírky zákonů, Internet, Codexis), informace pro neziskový 
sektor a o neziskovém sektoru, informace o Evropské unii.  
Velký zájem je o vyhledávání dokumentů z katalogu MVK a o kopírovací 
služby především z regionálních materiálů.  
Stále žádanou službou je půjčování čteček elektronických knih  

(e book)  a je zde poskytována 
konzultace, jak čtečku používat. 
Koncem listopadu byla studovna 
obohacena o unikátní přírůstek – knihu 
Ars Sacra  (Praha, 2011), proběhla i její 
prezentace v médiích. 
Pracovníci K klubu spolu s dalšími lektory 
vyučují  kurzy počítačové gramotnosti  

a podílejí se na vzdělávacích aktivitách pro pracovníky knihovny i pro 
veřejnost. Zastupují také pracovnice dětských knihoven a pracovníky 
informačního centra v době jejich dovolené, pracovní neschopnosti  
a účasti na vzdělávacích akcích. Taktéž prezentují MVK na celoměstských 
akcích – např. Valašské záření, Den bez bariér aj. 

6.3.5. Spole čenský  sál   

Hojně využívaný spole čenský  sál  je zařízen odpovídajícím  moderním 
technickým vybavením. 
V sále probíhají kulturní akce, besedy, divadelní představení, konference 
a semináře, které organizuje MVK. Technika odpovídá požadavkům doby, 
slabým místem sálu je nedostatečné zatemnění, zejména v letních 
slunných dnech. 
Knihovna poskytuje sál mnoha organizacím i jednotlivcům k realizaci 
vzdělávacích a kulturních aktivit. Pronájmu  od ledna 2011 využila 
například Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Město Vsetín, 
Centrum pro integraci cizinců – Zlínský kraj, ostatní uživatelé budovy  
a další. 
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6.4. Pobočky MVK - knihovny pro d ěti Luh, Rokytnice, 
Trávníky  

Dětské knihovny úspěšně pokračují ve spolupráci se vsetínskými  MŠ  
a ZŠ.  
Vsetínská knihovna klade důraz na individuální práci s dětskými čtenáři  
a snaží se je oslovovat a motivovat k četbě i soutěžemi s různým 
zaměřením.  

Mladí čtenáři v dětských půjčovnách se mohou zapojovat do celostátních 
soutěží a aktivit, které pořádá KDK, SKIP ČR např. Čtení pomáhá, Knížka 
pro prvňáčka. 
 
V roce 2011 došlo ke změně za výpůjčními pulty. V knihovně v Luhu 
nastoupila knihovnice Petra Kašparová, koncem roku ji vystřídala Ivana 
Hlaváčová, která zastupuje kolegyni Kašparovou (MD). V knihovně 
v Rokytnici  nastoupila Jana Krajčová, taktéž zástup za  M.Křenkovou 
(MD). 
Na činnosti dětských půjčoven se odrazila i naplánovaná revize 
knihovního fondu. Knihovna v Luhu byla uzavřená pro čtenáře  
a návštěvníky od 11.7. do 21.7. V měsíci srpnu proběhla revize knihovního 
fondu od 8.8. do 12.8. v dětské půjčovně na Trávníkách. Knihovna 
v Rokytnici byla uzavřena z důvodu revize od 15.8. do 19.8. 2011 a dále 
byla uzavřena z důvodu výměny oken od 22.8. do 2.9. 2011. 
 
Sídlištní d ětské knihovny slouží i jako bezpe čné místo pro d ěti po 
ukon čení vyu čování a mohou tak neformálně působit jako místa  
prevence sociálně patologických jevů. 
Dětské půjčovny vytváří prostor pro další vzdělávání dětí a prožití volného 
času v příjemném prostředí. Během roku dětské půjčovny navštěvují nejen 
dětští čtenáři, ale i senioři, maminky na MD s dětmi, rodiče i stálí příznivci 
knihovny.  
 
Úspěšně pokračuje spolupráce s mateřskými, základními školami  
a školními družinami. 
Knihovna nabízí kromě výpůjčních a informačních služeb velmi 
oceňované tématické besedy z Nabídky akcí školám a škol ním 
družinám  (více info http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/dokumenty-ke-
stazeni-10040/#stay). Knihovnice dětských půjčoven zpracovávají besedy 
pro školy i „na zakázku“. 
Ve školním roce 2011/2012 je v nabídce jedna z velmi úspěšných novinek 
- beseda  Můj nevidomý  kamarád , která probíhá  na všech dětských 
pobočkách Masarykovy veřejné knihovny Vsetín – a to: Luh, Trávníky, 
Rokytnice.  
Cílem besedy je, aby děti při odchodu věděly, že kolem nás žijí osoby se 
zdravotním postižením, jak ke zdravotnímu postižení může dojít, jaké 
preventivní opatření dělá „zdravý člověk“, aby nedošlo k úrazu či nemoci, 
jež by měla za následek celoživotní zdravotní postižení.  
 
Dětské půjčovny se v lednu zapojily do internetové soutěže - Webovou 
divo činou – kterou každoročně vyhlašuje Úřad pro ochranu osobních 
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údajů, a to u příležitosti „Dne ochrany osobních údajů“. Půjčovny pro d ěti 
svými aktivitami pomohly uspořádat  pro vsetínské děti ve věkové 
kategorii 7–10 let  soutěž v bezpečném a pohotovém užívání internetu. 
Hra učí děti zábavnou formou pracovat s počítačem, chovat se na 
internetu bezpečně a také ohleduplně k ostatním. Navíc se děti při hře 
dozvěděly mnoho důležitých informací o svých právech. 
Během  školního roku  2010/2011 proběhl další ročník již osvědčené 
dětské literární soutěže „O poklad strýca Juráša aneb Klik! Tak jsem 
tady!“.  Tuto populární a již „tradiční“ dětskou literární soutěž vyhlásila 
MVK 1. října 2010. 
Do letošního ročníku soutěže O poklad strýca Juráša bylo odevzdáno 
celkem 146 prací, z toho prózu zastupovalo 113 p říspěvků, poezii  
22 příspěvků a oblíbenou kategorií se stal také komiks, kam p řispělo 
celkem 11 autor ů. 
Ve čtvrtek 3. března ve 14.00 hod. byly ve společenském sále knihovny 
oceněny ty nejlepší práce městského kola.  
Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do okresního a ti úspěšní i do 
krajského kola. 
Slavnostní dubnové vyhlášení vít ězů okresního kola  prob ěhlo op ět ve 
spole čenském sále MVK Vsetín. Vsetínská knihovna vydala sborník 
vítězných prací (za finanční podpory MK ČR), který obdrželi všichni 
vítězové s cenami, které jim předávala starostka Vsetína Iveta Táborská. 
Slavnostní program odstartoval  vsetínský divadelní soubor BUBU  
s představením Sněhurka.  
Pracovnice dětských knihoven připravily pro děti řadu čtenářských, 
literárních a výtvarných soutěží, výstav dětských výtvarných prací aj. 
Např. zajímavou aktivitou je Škola naruby, která vybízí děti a rodiče ke 
společnému čtení. Děti dostaly Čtenářský deníček, do kterého zapisují 
vše, co společně s rodiči přečetly a navíc děti rodiče (prarodiče, 
sourozence) i známkují a „poznámkují“. Své zážitky z četby vyjadřují do 
deníčku také výtvarně. Dojmy ze společně strávených chvil si sdělují na 
pravidelných besedách v knihovně.  
 
Novinkou je projekt Čtení pomáhá , který podporuje rozvoj čtenářství  
a umožňuje dětem a mládeži přímo se podílet na charitativní činnosti. 
Mladí vsetínští čtenáři se zapojili do tohoto projektu díky návštěvám 
v dětských půjčovnách. Z mnoha známých osobností projekt podpořil  
i Zdeněk Svěrák: 
Proč podporuji projekt Čtení pomáhá – Zden ěk Svěrák: 
„Projekt Čtení pomáhá je důmyslný. Spojuje pobídku ke čtení s pobídkou 
k dobrým skutkům, a to formou hravé soutěže. A využívá při tom jejich 
počítačové gramotnosti. Myslím si, že i dnešní  internetové děti mají v duši 
místo pro pomoc postiženým  nebo starým. Ta hra míří na toto místo 
a chce ho zvětšit. Vyvrací vlastně staré rčení o tom, že nelze honit dva 
zajíce najednou. Tady je chycení zajíce solidarity podmíněno chycením 
zajíce knížek. A všechny knížky, které jsme vybrali, za tu honičku stojí.“  
 
Novinkou v roce 2011 je projekt „Cesty za knihou – vydání Čtenářských 
pasů“. Čtenářské pasy jsou určeny pro 1. stupeň ZŠ a jsou ideální  
k navázání spolupráce knihovny a školy. 
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Čtenáři z dětských knihoven měli možnost zapojit se hlasováním do 
ankety SUK  o nejoblíbenější dětskou knihu.   
Již zavedenou akcí pro vsetínské základní školy je akce Pasování 
prvňáčků na čtenáře knihovny. Protože Pasování bylo součástí 90. 
narozenin knihovny, děti pozdravili v dobových kostýmech z 1. poloviny 
20. stol., starostka města Vsetína  I.Táborská a místostarosta P. Kořenek. 
Pasování prvňáčků  se zúčastnilo přibližně 250 žáků z 13 prvních tříd ze  
7 vsetínských základních škol. Děti složily čtenářský slib a po jednotlivých 
třídách byly slavnostně pasovány na rytíře řádu čtenářského. Každá třída 
obdržela pasovací glejt, který stvrzoval přijetí dětí mezi čtenáře. Žáci si 
odnesli vlastní čtenářský průkaz do knihovny, který jim zajistí roční 
bezplatnou registraci. Divadelní představení Maxipes Fík, se kterým přijeli 
herci divadla Špilberg z Brna, bylo závěrečnou tečkou akce a odměnou 
pro malé čtenářky  
a čtenáře.  
Dětské sídlištní knihovny v Luhu, Rokytnici a na Trávníkách připravují 
speciální programy pro děti, které jarní prázdniny prožívají ve Vsetíně, 
např. Hodinka šikovného Tvo řínka. 

Z široké škály pro děti v rámci akce 
Březen – měsíc čtenářů je nutné zmínit 
besedy k 200. výro čí narození K. J. 
Erbena, besedy k 100. výro čí narození 
V. Čtvrtka  spojené pro nejmenší se 
soutěžemi, kvízy aj.  
V dětských půjčovnách se podpora čtení 
a čtenářské gramotnosti projevila v nové 
službě – půjčování tématických 
kuf říků. Malí čtenáři a jejich rodiče v 

nich najdou knihy, didaktické pomůcky, DVD-ROMy a hračky, díky kterým 
mohou své dítě hravou formou zdokonalit v zajímavých oborech. 
V knihovně v Luhu jsou k dispozici 2 kufříky: Začínáme číst a psát, Lidské 
tělo; v knihovně na Trávníkách si děti mohou půjčit kufříky: Logopedie, 
Zvířata a v knihovně v Rokytnici je k dispozici: Dopravní výchova, Moře  
a oceány. Kufříky se později mezi dětskými půjčovnami vymění. 
V březnu a dubnu proběhlo na dětských půjčovnách vyhodnocení projektu 
Celé Česko čte dětem - Škola naruby. 
V rámci prvního ročníku projektu  1. Mezinárodní týden čtení dětem , 
který proběhl od 1.6. do 7.6., bylo připraveno např. téma “voda 
v literatuře“, četlo se z knihy  “Rákosníček a počasí“, akce měla u malých 
čtenářů úspěch.  
Dětské knihovny se ve spolupráci se vsetínskými základními školami 
přihlásily do projektu “Knížka pro prv ňáčka“.  Po splnění kritérií projektu 
(absolvování několika akcí v knihovně) vsetínští prvňáčci dostali díky 
projektu zdarma knihu Zmizelá škola - autor: Daniela Krolupperová, 
ilustrace: Eva Sýkorová – Pekárková. 
Dětem knihy p ředaly knihovnice v d ětských p ůjčovnách v rámci  
červnových besed. 
O prázdninách  se děti zapojily do aktivit, které pro ně knihovnice připravily 
v rámci Prázdninové knihovny (Okno z ponorky, Veselé figurky 
z krabiček od vajíček, Kočka s velkýma očima, Pokladnička z papíru, 
Malování na kameny a Obrázky z luštěnin a korálků). Prázdninové 
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knihovny  se účastnili jak pravidelní čtenáři, tak maminky s dětmi, které 
byly ve Vsetíně na prázdninách.  
Během prázdnin ve všech sídlištních pobočkách proběhly předváděcí akce 
nové české deskové hry Labyront.  
Díky projektu Rozmanitost nás spojuje   dětskou knihovnu na Trávníkách 
navštívily kolegyně ze slovenské spolupracující knihovny TK v Martině, 
kde jim knihovnice představila  knihovnické aktivity pro vsetínské děti. 
V rámci Týdne knihoven v říjnu navštívila Vsetín známá spisovatelka 
Ivona B řezinová.  V Týdnu knihoven byl vyhlášen i další ročník dětské 
literární sout ěže Kde kon čí svět – O poklad strýca Juráša aneb Český 
rok – duben.   (Zlínský kraj má přidělen měsíc duben, ostatní kraje další 
měsíce roku  a na závěr soutěže vznikne celostátní publikace českých 
čtenářů Český rok.)  
V roce 2011 se pro děti uskutečnilo  podzimní scénické čtení  herců ze 
Slováckého divadla, kteří velmi poutavě dětem představili Pohádky 
M.Macourka. 
 
Dětské knihovny se aktivně zapojily i do dalších celorepublikových 
projektů – např. Cesty za knihou ,. 
KDK – SKIP ČR vyhlásil 5. – 23.11. kampaň ke Dni poezie. V tomto 
období se  v dětských knihovnách uskutečnily besedy (např. Putování za 
básničkou), soutěže a společné čtení. 

V rámci další celorepublikové akce Den pro d ětskou knihu   proběhly  
besedy, soutěže, kvízy, aj. nejen v dopoledních, ale i v odpoledních 
hodinách na všech dětských půjčovnách. 

 

Specifické aktivity v Luhu, Rokytnici a na Trávníká ch: 

 
Dětská knihovna Luh 

- setkávání dětí v knihovnickém kroužku Knížátka 
- mezigenerační setkávání dětí, rodičů, prarodičů 
- úspěšné pokračování setkávání Senior klubu v Luhu, poslední 

pátek v měsíci 
- setkávání Dámského klubu Tilia – schůzky 1-2 x měsíčně, 

vzájemná spolupráce Tilia se Senior klubem 
- akce Prázdninová knihovna 
 

Dětská knihovna Rokytnice 
- spolupráce se ZŠ Integra  
- spolupráce se  ZŠ Růžďka, Lhota u Vsetína 
- akce Prázdninová knihovna 
- mezigenerační setkávání dětí, rodičů, prarodičů 

 
Dětská knihovna Trávníky 

- spolupráce se ZŠ Turkmenská  
- spolupráce se ZŠ Hovězí a Růžďka 
- akce Prázdninová knihovna 
- mezigenerační setkávání dětí, rodičů, prarodičů 
- pravidelná klubová setkávání nevidomých a slabozrakých (SONS 

Vsetín), 1x měsíčně 
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6.5. Zvuková knihovna  pro zrakov ě postižené 2011  

Zvuková knihovna pro zrakov ě postižené 2011 

Počet uživatelů zvukové knihovny        40 

Počet besed    10 

Počet výpůjček       7 660 
 
Zvukové dokumenty byly objednávány dle nabídkových seznamů 
Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze, dále byl fond 
doplňován tituly z vydavatelství SONG, Radioservis, Tympanum apod. 
Nákup zvukových dokumentů je financován Ministerstvem kultury ČR díky 
úspěšnému grantu Knihovna bez bariér IX. Zvukové knihy jsou uloženy na 
kazetách a CD, část ve formátu MP3.  
Ve zvukové knihovně se pravidelně pořádají besedy pro zrakově 
handicapované v rámci klubového setkávání.  

6.6. Přehled základních ukazatel ů   

Přehled základních ukazatel ů za poslední dobu -  celkem 

v MVK 

(v roce 2006 se knihovna st ěhovala ze Svárova na Dolní nám ěstí)  

Ukazatel 2005 2006 2008 2010 2011 
Čtenáři 4 510 4 800 5 966 6 348 6 355 

Návštěvníci 105 223 104 781 144 417 147 880 155 293 

Výpůjčky 366278 353 500 418 981 411 852 418 764 

 
 
Statistické údaje základních ukazatelů v roce  2011 jsou  relevantní ve 
srovnání s r. 2010 a léty předcházejícími. (Je velmi potěšující, že  i přes 
personální změny na dětských půjčovnách a uzavření dětských půjčoven 
během revize knihovního fondu a  navíc 14 denní uzavření dětské 
půjčovny v Rokytnici z důvodu výměny oken je pokles registrovaných 
čtenářů  do  
15 let  a výpůjček minimální.) Celkov ě počet výp ůjček, registrovaných 
čtenářů i návšt ěvníků je vyšší než v r. 2010.  
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6.7. Kulturní a vzd ělávací akce v roce 2011 

 
Statistika akcí 
 

Kulturní a vzd ělávací akce v roce 2011  

pro dospělé 107 

pro mládež 48 

pro děti 348 

Celkem 503 
 
 

Vzdělávací a výchovné akce pro d ěti a mládež v roce 2011  

Druh akce Luh Rokytnice  Trávníky  K Klub  
Knihovnické lekce, 
informatika 5 7 9 12 
Komunitní akce 6 16 7 24 
Cyklus besed pro MŠ     25 25 12  
Tématické besedy 110 25 70 67 
Vzdělávání    22 
Specifické aktivity     
INTEGRA  30   
Základní škola Hovězí    1  
Senioři - Tilia 10    
Senioři – senior klub 10    
Specifické aktivity SONS   10  
Celkem 166  103 109 125 
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6.7.1. Akce pro dosp ělé 

Besedy a kulturn ě spole čenské akce 

Literární, cestopisné, různého zaměření, v Senior klubu v Luhu, ve 
zvukové knihovně atd. 
Příloha č. 4 „Besedy, přednášky a kulturní akce“ 
 
Vzdělávací aktivity pro ve řejnost 
Vzdělávací aktivity v rámci projektů, počítačové kurzy,  vzdělávání ve 
spolupráci s dalšími  aj. 
Příloha č. 5 „Vzdělávací akce pro veřejnost“ 

6.7.2. Akce pro d ěti  

Akce pro děti tvoří většinu aktivit pro veřejnost. Zahrnují jak akce pro školy 
a MŠ, jako např.  knihovnické lekce, besedy a přednáškové pořady, 
exkurze, tematické vycházky, soutěže,  akce pro školní družiny a kluby, 
tvoření, tak také kvízy, autorská čtení  a další aktivity v odpoledních 
hodinách – pro děti v jejich volném čase. Akce se konají v dětských 
sídlištních půjčovnách. 
 
Příloha č. 6 „Pro děti“ 

6.7.3. Akce pro mládež  

Jsou zaměřeny na informatiku, internet, využití databází, probíhají  literární 
semináře, společné veřejné čtení, exkurze žáků a studentů vsetínských 
ZŠ a SŠ, kreativní výtvarné středeční dílny aj. Akce probíhají v KKlubu na 
Dolním náměstí. 
 
Příloha č. 7 „Akce pro mládež, Komunitní klub“ 

6.7.4. Akce pro seniory 

Akademický rok, VU3V, klubová setkání atd. 
 
Příloha č. 8 „Pro seniory“ 

6.7.5. Koncerty, hudební programy 2011 

Koncert – pěvecký sbor Masarykova gymnázia Vsetín – SONG – pod 
vedením PaedDr. Heleny Kaločové (zvuková knihovna Trávníky) 
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7. Knihovní fondy  

7.1. Nákup knihovního fondu MVK  

 

Složení p řírůstku Celkem 

Cirkulace 
pro knihovny 
okresu 

Město 
Vsetín 

Naučná literatura 2 529 786 1 743 
Krásná literatura 4 654       1 219 3 435 
Ostatní dokumenty   808  192    616 
Celkem 7 991 2 197 5 794 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MVK – přírůstky 2010 - 2011 
Tematická skupina 2010 2011 
N 2 377 2 051 
B 2 685 3 134 
MN 521 468 
MB 1 638 1 520 
K 3 3 
el.dok. 11 1 
zvuk.dok. 838 806 
hudebniny 2 7 
obr.zvuk.dok. 70 1 
Celkem 8 145 7 991 
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Složení úbytku Celkem 

Naučná literatura 4 149 

Krásná literatura 7 566 

Ostatní dokumenty     484 

Celkem 12 199    
 
 
 
 

MVK - úbytky 2010 - 2011 
Tem.skup. 2010 2011 

N 1 019 2 009 
B  894  2 585 
MN  354  2 133 
MB  731  4 981 
K 43 5 
el.dok. 8 33 
zvuk.dok.  24  435 
hudebniny 0 2 
obr.zvuk.dok. 0 16 
Celkem 3 073 12 199 
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MVK – přírůstky a úbytky v odd ěleních za rok 2011 

Oddělení 
Monografie 
přírůstek 

Monografie 
úbytek 

Ostat. 
dok. 
přírůstek 

Ostat. 
dok. 
úbytek 

VD 3 358 3 916 0 0 

VČ 49 84 0 0 

VX 108 1 7 0 

VH 7 0 473 2 

VL 459 3 639 1 0 

VR 622 3 125 0 51 

VT 558 928 142 432 

VY 8 8 0 0 

IC 2 0 0 0 

CI 2 005 12 192 1 

Celkem 7 176 11 713 815 486 
 

Částka na nákup knihovního fondu pro m ěsto Vsetín:  

 
(knihy 1 102 897,10 Kč; časopisy 200 957,91 Kč; ostatní dokumenty  
99 752,-  Kč; celkem 1 403 607,- Kč), tj.  51,69 Kč na 1 obyvatele  
 
 
Nárůst přírůstku beletrie za město proti minulému roku +110 knihovních 
jednotek, naučná literatura -466, ostatní -128 knihovních jednotek.  
Přírůstek celkem za město proti minulému roku -484 knihovních jednotek. 
Celková částka na nákup knihovního fondu byla proti roku 2010 vyšší  
o kolik 1,18 , vzrostly však ceny knih a to se promítlo do nižšího přírůstku.  
Úbytek za město oproti minulému roku -9126 knihovních jednotek 
z důvodu velké revize, která se koná jednou za 10 let. 
 
 
MVK – částka na nákup knihovního fondu  
na 1 obyvatele v roce 2010 a 2011 

 2010 2011 
Vsetín 50,51 51,69 
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Způsob nabytí – m ěsto Vsetín 
 Monografie  Ostatní dokumenty  

Nákup 4 928 600 
Dar 238    15 
 

7.2. Tisk čárových kód ů a samolepek na stav ění 
knihovního fondu 

- byl zajišťován na základě požadavků jednotlivých knihoven  
a půjčoven, a to na jednotlivé druhy dokumentů (nové přírůstky i 
retro), na čtenářské legitimace a stavění knihovního fondu 

- celkový počet natištěných čárových kódů a samolepek činil:  

- rok 2011    44 979 kusů  

- rok 2010    67 600 kusů    

7.3. Katalogizace a tisk katalogiza čních lístk ů 

- v roce 2011 bylo zpracováno 5 411 záznamů na knihovní jednotky 
v počítačové podobě 

o tisk knižních lístků pro okres 8 562 

Počet zpracovaných záznamů proti minulému roku - 233 titulů.  
 

      
- v roce 2010 bylo zpracováno 5 644 záznamů na knihovní jednotky 

v počítačové podobě 
o tisk knižních lístků pro okres 5 868 
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MVK – počet zkatalogizovaných záznam ů v roce 2010 a 2011  
 2010 2011 
Výměnný fond 5 644 5 411 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedice nově zpracovaných knih probíhala průběžně. Nové tituly se 
dostávaly k uživateli v rozmezí 3-4 týdnů. 

7.4. Komentá ř k nákupu a zpracování knihovních fond ů  
a činnosti odd ělení katalogizace a akvizice 

- pro centrální půjčovnu, čítárnu, studovnu a regionální oddělení byly 
vytvořeny plakáty s žánrovým rozmístěním fondu usnadňující jeho 
lokalizaci; plánované využití i pro webový opac 

- přidělen grant z VISK 9, název projektu Harmonizace národních autorit 
s lokálními autoritami MVK Vsetín a kontrola duplicit národních  
a lokálních autorit, práce proběhly podle plánu, bylo zharmonizováno 
3 989 jmenných autorit v databázi knih a ostatních druhů dokumentů 

- proběhlo třídenní školení Kooperativní tvorba a využívání souboru 
národních autorit vedené PhDr. Z. Bartlem z NK Praha, akce se 
zúčastnili i profesionální pracovníci knihoven okresu Vsetín 

- v červenci a srpnu proběhla na dětských pobočkách knihovny velká 
revize knihovního fondu, která je dána knihovním zákonem 257/2001 
Sb. a v MVK Vsetín probíhá 1x za 10 let, revize je spojena s časovou 
náročností (dohledávání chybějících položek); v listopadu byla 
uzavřena revize jak dětských poboček, tak hlavní budovy, která 
proběhla v roce 2010, revizní protokol byl zpracován se všemi 
náležitostmi 
 

- na webových stránkách knihovny pokračovala služba pro uživatele, 
jejímž prostřednictvím mohou ovlivnit skladbu knihovního fondu  
a napsat své požadavky na tituly, které jim v knihovním fondu MVK 
schází, zájem o tuto službu je velký 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 272

3 949 4 217 3 914

4 937 5 016
5 478 5 644 5 411

Zkatalogizované záznamy



 40

- na webových stránkách knihovny pokračovala pravidelná rubrika 
Čteme a doporučujeme, která je tvořena z příspěvků zaměstnanců 
MVK a jejímž prostřednictvím jsou uživatelé informováni o zajímavých 
titulech, které jsou v knihovně k dispozici, návštěvnost této rubriky je 
vysoká 

- propagace knihovního fondu knihovny prostřednictvím soutěží, 
upoutávek, Book meme na stránce knihovny, v rámci sociální sítě 
Facebook s pozitivní reakcí a účastí fanoušků knihovny 

- průběžně probíhala aktualizace a vyřazování knihovního fondu 
z jednotlivých půjčoven 

- organizace a zajištění letního a zimního výprodeje opotřebovaných  
a vyřazených titulů z knihovního fondu MVK 

 
- pokračovala pravidelná spolupráce se Souborným katalogem České 

republiky a zasílání záznamů vytvořených v oddělení katalogizace 
prostřednictvím protokolu OAI-PMH, za rok 2011 přijato 5319 záznamů 

 
- odborné zaškolení a metodická pomoc knihovně Muzea regionu 

Valašsko při katalogizaci fondu 
- byly poskytovány konzultace k problematice zpracování knihovního 

fondu ostatním knihovnám v okrese 
- pracovníci byli průběžně informováni o závěrech z porad vedení 
- nákup knihovního fondu probíhal v místních knihkupectvích, 

prostřednictvím internetu, dealerů a objednávek 
- knihy byly evidovány a odborně zpracovány v knihovnickém programu 

KP-Win SQL 1.1 a následně technicky zpracovány 
- úprava, tisk, řezání a vřazování katalogizačních lístků podle seznamů 
- akvizice, evidence a zpracování audio-vizuálních dokumentů 
- evidence knihovního fondu pro středisko Vsetín 
- evidence, katalogizace a technické zpracování cirkulačních souborů 
- průběžná evidence titulů periodik, vyřizování objednávek, 

předplatného, evidence faktur 
- pravidelná kontrola autoritních záznamů, stahování přes protokol 

Z39.50, opravy, slučování 
- konzultace k stahování autoritních záznamů přes klienta Z39.50 pro 

městské a profesionální střediskové knihovny okresu Vsetín 
- průběžně řešeny připomínky k provozu knihovnického programu KP-

Win, KP-Win SQL 
- účast na výpůjční službě, soboty, večerní akce 
- průběžně byli zapracováváni krátkodobí praktikanti ze škol, 

dobrovolníci a rekvalifikanti z Úřadu práce  
- dobrovolnice Marie Hořáková docházela pravidelně, Růžena Halková  

a Libuše Valigurová nepravidelně 
- v roce 2011 ukončily dlouholetý pracovní poměr odchodem do 

starobního důchodu pracovnice oddělení Hana Kořénková a Eva 
Miňovská, na jejich pozice nastoupily Veronika Baďurová a Helena 
Macurová 
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MVK – půjčování bestseller ů v roce 2010 a 2011 

 2010 2011 

VD 99 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MVK – počet přijatých záznam ů do Souborného katalogu ČR 
v roce 2010 a 2011 

 2010 2011 
VF 4 977 5 319 
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8. Středisko regionálních knihovnických  služeb 

 
Středisko regionálních knihovnických služeb poskytuje služby knihovnám 
v okrese Vsetín.  Obecní úřady i knihovny oceňují zejména přísun nových 
knih v cirkulačních souborech, pomoc se zaváděním výpočetní techniky  
a knihovnického programu, s knihovnickou legislativou a projekty (VISK3).  
 

8.1. Knihovny okresu Vsetín: 

 
MVK Vsetín – pobočky – Luh, Rokytnice, Trávníky 
Knihovny st řediska Vsetín :  
Hošťálková, Huslenky, Janová, Kateřinice, Leskovec, Lhota  
u Vsetína, Liptál, Lužná, Pozděchov, Prlov, Ratiboř, Seninka, Ústí, 
Zděchov 
 

MVK – aktuality v roce 2010 a 2011 

 2010 2011 
VD 674 613 
VČ-K 75 79 
VL 52 53 
VR 77 121 
VT 63 69 
VX 7 18 
Celkem 948  953 
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Obecní knihovna Horní Lide č 
Knihovny st řediska Horní Lide č: 
Francova Lhota, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice 
 
Základní knihovna Jabl ůnka 
Knihovny st řediska Jabl ůnka : 
Bystřička, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Růžďka 
 
Městská knihovna Rožnov pod Radhošt ěm 
Knihovny st řediska Rožnov pod Radhošt ěm (včetně poboček): 
Dolní Bečva, Hážovice, Horní Paseky, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, 
Střítež nad Bečvou, Tylovice, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice 
 
Městská knihovna Valašské Mezi říčí 
Knihovny st řediska Valašské Mezi říčí (včetně poboček): 
Branky, Bynina, Hrachovec, Choryně, Jarcová, Jasenice, Juřinka, 
Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Lhota u Choryně, Loučka, Perná, 
Podlesí, Podolí, Police, Poličná, Valašské Meziříčí-Pod Oborou, Valašské 
Meziříčí-Vyhlídka, Velká Lhota, Veselá, Zašová 
 
Městská knihovna Kel č  
pobo čky: 
Babice, Komárovice, Lhota u Kelče, Němetice,  
 
Místní knihovna Zub ří  
pobo čka: 
Staré Zubří 
 
Obecní knihovna v Halenkov ě 
Místní knihovna Horní Be čva 
Veřejná knihovna Hov ězí 
Městská knihovna Karolinka 
Obecní knihovna Nový Hrozenkov 
Obecní knihovna Valašská Polanka 
Místní knihovna ve Velkých Karlovicích 
 
Celkový po čet knihoven okresu Vsetín je 81 . 
 
Z tohoto počtu je  14  profesionálních knihoven. 
   44 knihoven s neprofesionálním knihovníkem 
   23 poboček 
 
 

8.2. Výkon regionálních funkcí  v okrese Vsetín  

Regionální funkce v okrese Vsetín jsou zajišťovány Masarykovou veřejnou 
knihovnou Vsetín na základě písemné smlouvy s Krajskou knihovnou 
Františka Bartoše ve Zlíně. Masarykova veřejná knihovna, jako pověřená 
knihovna, má s provozovateli vybraných profesionálních knihoven 
uzavřeny smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb 
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základním knihovnám. V okrese Vsetín je touto činností pověřeno 5 
knihoven (Obecní knihovna Horní Lideč, Základní knihovna Jablůnka, 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Městská knihovna Valašské 
Meziříčí  
a Masarykova veřejná knihovna Vsetín). Knihovnické služby jsou 
konkrétně definovány v objednávce služeb, které byly s provozovateli 
jednotlivých knihoven podepsány v lednu 2011. Vykonaná práce je 
proplácena čtvrtletně na základě faktury, která je vystavena 
provozovatelem knihovny. Masarykova veřejná knihovna Vsetín obsluhuje 
ve svém regionu 80 knihoven. 
Pro základní knihovny jsou zajišťovány tyto služby: poradenská  
a konzultační činnost, vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad, 
tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů, pomoc při revizi a aktualizaci 
knihovních fondů, zpracování statistiky o činnosti základních knihoven, 
pomoc při akvizici, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených 
z prostředků obcí, základní servis informačních a komunikačních 
technologií, další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven  
a veřejných knihovnických a informačních služeb. 
 
V roce 2011 byla okresu Vsetín na financování regionálních funkcí 
přidělena krajská finanční dotace ve výši 2.284.000,- Kč.  
 
Na výkonu regionálních funkcí se Masarykova veřejná knihovna podílí  
4 pracovními úvazky. Středisko regionálních knihovnických služeb 
čtvrtletně zpracovává Statistické výkazy výkonu regionálních funkcí 
(dodávané knihovnami, které se podílejí na výkonu regionálních funkcí), 
pololetně pak statistiky k činnosti knihoven okresu za rok 2011. 
 
V objednávkách služeb pro rok 2011 je uvedeno, ve kterých základních 
knihovnách proběhne revize knihovního fondu.  
 
V projektu VISK 3 v roce 2011 uspělo 10  obcí. Z dotace byla hrazena 
změna knihovního systému Kpwin na systém Kpwin SQL v těchto 
knihovnách - Místní knihovna Valašská Senice, Místní knihovna Lačnov, 
Obecní knihovna Bystřička, Místní knihovna Vigantice, Místní knihovna 
v Dolní Bečvě, Obecní Karasova knihovna Hutisko – Solanec, Místní 
knihovna ve Vidči a Obecní knihovna Střítež nad Bečvou. Místní knihovna 
v Hošťálkové  obdržela dotaci na  zavedení automatizovaného knihovního 
systému a Městská knihovna Kelč dotaci na katalog OPAC. 
 
V projektu Knihovna 21. století uspěly 3 knihovny – Městská knihovna 
Rožnov pod Radhoštěm – s 1 projektem, Městská knihovna Valašské 
Meziříčí se 2 projekty a Masarykova veřejná knihovna Vsetín se 3 
projekty. 
 
Soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín pokračovala  
i v roce 2011. Kritéria hodnocení vycházejí z celoročních statistických 
výkazů (http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/pro-knihovny-10056/). 
Vyhlášení vítězů za rok 2011 proběhne na jaře 2012, až budou známy 
výsledky celoročních statistických údajů.  
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V březnu 2011 na Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín proběhlo 
slavnostní vyhlášení vítězů za rok 2010. V kategorii profesionálních 
knihovnic zvítězila paní Alena Kozubíková z Obecní knihovny Valašská 
Polanka, v kategorii dobrovolných knihovnic 1. místo obsadila paní 
Dagmar Karasová z Místní knihovny ve Vidči. 
 
V knihovně v Jablůnce byly nově natřeny regály, dveře a zárubně, 
vyměněny kliky u dveří. Uzavřená je i nadále knihovna v Růžďce – 
probíhá rekonstrukce nově vyčleněných prostor pro tuto knihovnu – zatím 
byla provedena nová elektroinstalace, projekt interiérového vybavení 
knihovny a zadána výroba regálů. Knihovna v Oznici je od září uzavřena 
též z důvodu probíhající rekonstrukce. Knihovna ve Střelné byla 
dovybavena sedacím nábytkem a koutkem pro děti. V obecní knihovně 
Veselá došlo k úpravě interiéru, bylo instalováno nové osvětlení, nový 
koberec a sedací nábytek, stolky pod počítače a regál na časopisy. 
Knihovna v Jasenicích byla zavřena dva měsíce z důvodu nemoci 
knihovnice a také knihovna v Lešné byla jeden měsíc zavřena a to 
z důvodu rekonstrukce OÚ. Knihovna v Kateřinicích byla přestěhována ze 
základní školy do nových prostor na obecním úřadě. Je vybavena novým 
nábytkem, vznikl dětský koutek a návštěvníci mají možnost připojení 
k internetu přes WI-FI. Knihovna v Pozděchově byla nově vymalována. 
V Ratiboři stále probíhá úprava venkovních prostor před knihovnou. 
V knihovně v Lužné proběhly úpravy a dovybavení interiéru, malování, 
zřízen byl dětský koutek. V knihovně v Halenkově došlo k zateplení 
budovy knihovny a výměně oken, vymalování chodeb a okenních zdí, 
čištění koberců. Byly instalovány nové žaluzie a nová klimatizace. 
V knihovně v Hovězí byla koupena nová tiskárna a rozšířena půjčovní 
doba o dvě hodiny za týden. Také v knihovně Karolinka byla rozšířena 
výpůjční doba pro veřejnost a to o 4 hodiny za týden. V knihovně ve 
Valašské Polance byl zrenovován výpůjční pult, natřeny parapety  
a zakoupena nová sedačka. Obec Valašská Polanka získala i nemalou 
zásluhou místní knihovny Bílou stuhu v soutěži Vesnice roku. 
 
25 neprofesionálních knihoven má nově zřízené webové stránky. Také 
jedna pobočka neprofesionální knihovny má nové vlastní webové stránky. 
V knihovnách Veselá a Kateřinice byla dokončena retrokonverze 
knihovního fondu. 
V lednu bylo zahájeno půjčování přes počítač v knihovně ve Stříteži nad 
Bečvou a ve Vidči. Od března 2011 půjčuje v programu Kp-win i pobočka 
knihovny v Zašové – Obecní knihovna Veselá. Od května se spustilo 
půjčování přes počítač v knihovně v Kateřinicích. Od července se půjčuje 
ve  vyšší verzi programu knihovny ve Vidči, Stříteži nad Bečvou  
a Viganticích a od října v knihovně  Hutisko – Solanec. 
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8.3. Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné 
ukazatele pln ění v okrese Vsetín 2011 

8.3.1. Poradenská a konzulta ční činnost 

 
V roce 2011 bylo uskutečněno celkem 771 akcí, tj. 252 metodických 
návštěv, z toho 113 jednání s provozovateli knihoven. Dále bylo 
poskytnuto 519 konzultací.  Obslouženo bylo 80 knihoven. 
 
Vykazované číselné údaje zahrnují metodické návštěvy v jednotlivých 
knihovnách a konzultační činnosti, které byly zaměřeny na organizační 
záležitosti týkající se retrokonverze knihovních fondů, evidenci  
a zpracování knihovních fondů zakoupených z  finančních prostředků 
provozovatelů knihoven, revizi a aktualizaci knihovních fondů, práci 
s výměnným fondem, vykazování výkonu regionálních funkcí a údajů pro 
statistiku, problematiku grantových programů (VISK 3), počítačové 
vybavení knihoven, změny na místech knihovníků, změny a úpravy 
interiéru knihoven atd. 

8.3.2. Statistika a vykazování knihovnických činností 

 
V lednu a únoru se zpracovávala celoroční statistika za r. 2010, celkem 61 
statistických výkazů o činnosti knihoven, z toho 3 sumáře KULT (MK) V 12 
– 01 pro NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu). 
Čtvrtletně se rovněž zpracovávají výkazy k výkonu regionálních funkcí. 
Jejich sumáře za r. 2011 a pololetí 2011 včetně komentářů se poskytují 
Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Za 1. pololetí roku 2011 
proběhl sběr údajů o činnosti 44 neprofesionálních knihoven pro kontrolu 
jejich činnosti. 
  

8.3.3. Vzdělávání, seminá ře 

 
Vzdělávání  pro knihovníky okresu Vsetín zajišťovala Masarykova veřejná 
knihovna Vsetín. 
V březnu proběhlo setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín. Součástí 
tohoto setkání byla mimo jiné také přednáška Z. Houškové z Národní 
knihovny v Praze na téma: „Co venkovské knihovny umějí a mohou“. 
Počet účastníků byl 43. 
V březnu také proběhlo v MVK Vsetín třídenní školení “Kooperativní tvorba 
a využívání souboru národních autorit“, kde přednášejícím byl PhDr. 
Zdeněk Bartl a Mgr. Svojmila Světlíková oba z NK Praha. Proškoleno bylo 
13 knihovnic. 
V květnu se konal Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského 
kraje, pořádaný ve spolupráci s Krajskou knihovnou F. Bartoše ve Zlíně. 
Na semináři zazněly přednášky: Čtenáři a čtení v České republice nad 2. 
reprezentativním výzkumem Prof. Jiří Trávníček, Aktualizace standardu 
pro veřejné knihovny PhDr.Vít Richter, Jak si vedou profesionální knihovny 
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v kraji Ing. Jana Tomancová a Okolo knihovnického pultu Bc. Zdenka 
Haplová. Celkový počet účastníků semináře byl 53. 
Ve druhém pololetí 2011 se v rámci profesního vzdělávání knihovníků 
uskutečnila přednáška s prezentací Internet pro děti v knihovně - hrozby 
na internetu, oblíbené aktivity, doporučené dětské servery. Počet 
účastníků 17. 

8.3.4. Porady 

 
Bylo uspořádáno 5 porad pro knihovníky. Obslouženo bylo 29 knihoven  
a zúčastnilo se jich 94 osob. Jednu poradu z tohoto počtu uspořádala 
středisková knihovnice Rožnova pod Radhoštěm pro neprofesionální 
knihovníky svého střediska. Náplní porad bylo seznámení  knihovnic 
s výsledky statistiky knihovnických činností knihoven, s hodnocením 
výkonu regionálních funkcí za rok 2010, plněním standardu VKIS 
v knihovnách okresu Vsetín v roce 2010, financováním regionálních funkcí 
v roce 2011, vykazováním knihovnických výkonů regionálních služeb, 
VISK 3, problematika automatizace knihoven, cirkulace. Knihovníci 
obecních knihoven informovali pověřenou knihovnu o problematice  
a činnosti v jednotlivých knihovnách,vyměňovali si zkušenosti ze své 
práce. 

8.3.5. Pomoc p ři revizi a aktualizaci knihovních fond ů 

 
Pomoc byla poskytnuta 30 knihovnám. Bylo zrevidováno 20 719 
knihovních jednotek v 6 knihovnách. Revize probíhaly dle stanoveného 
plánu revizí na aktuální rok.  Ve 24 knihovnách byla provedena 
aktualizace knihovního fondu. Zaktualizováno bylo 26 575 knihovních 
jednotek. Vyřazeno bylo 4 210 knihovních jednotek v 11 knihovnách. 
 
Revize KF se uskutečnila v knihovnách –   Malá Bystřice, Bystřička 
(středisko Jablůnka), Střítež nad Bečvou (středisko Rožnov pod 
Radhoštěm), Branky (středisko Valašské Meziříčí), Liptál, Prlov (středisko 
Vsetín). 
Aktualizace KF byla provedena v knihovnách Lačnov, Lidečko, Střelná, 
Bystřička, Malá Bystřice, Oznice, Branky, Choryně, Jarcová, Jasenice, 
Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Podolí, Police, Velká Lhota, Veselá, 
Zašová, Kateřinice, Liptál, Lužná, Pozděchov, Prlov. 

8.3.6. Nákup a zpracování knihovních fond ů (KF) z prost ředků obcí 

 
 Z finančních prostředků obcí bylo v roce 2011  nakoupeno do 36 
knihoven 1 776 knih. Nákup knih ve většině případů provádí knihovníci 
obsluhovaných knihoven ve spolupráci s pracovnicemi střediskových 
knihoven. 
 
Zpracováno bylo 3 634 knihovních jednotek pro 45 knihoven.  
Vykázané číselné hodnoty zahrnují: evidenci v přírůstkových seznamech 
v elektronické i klasické  knižní podobě, technické zpracování KF – 
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razítkování, značení, balení, vypracování seznamů a katalogizačních 
lístků, vedení katalogů. 

8.3.7. Výměnný fond a cirkulace knihovních fond ů 

 
Stav výměnného fondu v MVK ke dni 31. 12. 2011 byl 17 190 knihovních 
jednotek. Přírůstek v roce 2011, ke dni 31. 12. 2011 činil 2 197 knihovních 
jednotek.  
Vyřazeno bylo 17 KJ. 
 
V roce 2011 proběhla dvakrát cirkulace výměnných souborů, a to na jaře  
a na podzim. Výměnné soubory jsou 74 knihovnám zapůjčeny na dobu 12 
měsíců. Bylo rozvezeno celkem 158 souborů.  
Počet jarních souborů je 72, počet knihovních jednotek v nich se pohybuje 
od 125 – 135. Počet podzimních souborů je také 72 a počet knihovních 
jednotek v nich se pohybuje kolem 100. Na podzim bylo rozvezeno i 14 
souborů CD – mluvené slovo. Počet titulů v jednom souboru CD se 
pohybuje kolem 15. 
Další cirkulace je plánována na jaro roku 2012. 

8.3.8. Servis výpo četní techniky a knihovnický program 

 
Bylo provedeno 54 servisních zásahů v 27 knihovnách. Do této činnosti je 
zahrnuto generování a aktualizace souborného katalogu v knihovnách 
okresu Vsetín, instalace a údržba knihovnických programů, servis SW, 
příprava výpočetní techniky a instalace SW a programu pro evidenci  
a cirkulaci výměnného fondu. Instalace databází pro evidenci knihovního 
fondu z prostředků obcí.  

8.3.9. Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí 

 
Pro 80 obsloužených knihoven bylo najeto 7 527 km v rámci výkonu 
regionálních funkcí. Jednalo se především o rozvoz výměnných souborů, 
opravených a přebalených knih, revize, metodické návštěvy a jednání se 
zřizovateli obsluhovaných knihoven. 
 

9. Technika, automatizace, knihovnický systém 
2011 

9.1. Technika 

 
Byly zakoupeny 2 ks služebních PC pro Informační centrum. 
Nové PC dostala také centrální půjčovna (2 ks) oddělení katalogizace (2 
ks), Středisko regionálních knihovnických služeb (1 ks),  služební PC 
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dětské oddělení Luh, čtenářský PC pro dětské oddělení v Rokytnici.  
Počítače pořízené v roce 2006 z dotace na vybavení knihovny pomalu 
dosluhují. V knihovně však ještě dosluhují i PC z devadesátých let. 
Pravidelná obměna počítačů je jednou z priorit knihovny. 
 
Z programu VISK9 byl zakoupen 1 notebook pro správu knihovnických 
autorit. 
V rámci projektu Česko-slovenského projektu „Rozmanitost nás spája“ 
zakoupen 1 notebook. 
 

9.2. Webový katalog 

 
Položeny zálady pro katalog 2.0 knihoven Vsetínska, do konce roku byly 
do testovacího katalogu zapojeny MVK Vsetín, Městská knihovna Kelč  
a Městská knihovna Zubří.  
 
 

 
 
Návštěvy OPAC v roce 2011 - 33983 
Návštěvy čtenářských kont v roce 2011 - 24679 
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9.3. Knihovnický program 

Z programu VISK3 bylo realizováno 10 projektů v knihovnách okresu 
Vsetín.  
Zahájení automatizace v knihovně Hošťálková – instalace 
automatizovaného knihovního systému KpWin SQL 
V Městské knihovně Kelč instalován WWW OPAC.  
Postupně na systém KPWinSQL ze stávajícího KpWin přešly knihovny, 
které uspěly v programu VISK3: Bystřička, Lačnov, Valašská Senice, 
Střítež nad Bečvou, Hutisko-Solanec, Dolní Bečva, Vigantice a Vidče. 
 

9.4. Počítače v MVK 

 
Počítače v MVK  

 služební ve řejnost celkem 
IC 2 6 8 
Galerie 1 12 13 
Cent. Půjčovna 3 8 11 
K-klub 2 3 5 
Studovna 1 2 3 
Kanceláře 15  15 
Celkem hl.budova 24  31 55 
    
Luh 1 4 5 
Rokytnice 1 4 5 
Trávníky 1 5 6 
Celkem pobo čky 3  13 16 
    
Celkem MVK 27 44 71 

10. Public relations 2011 

- spolupráce s TV Beskyd, ČT, Český rozhlas, rádio Apollo, rádio 
Valašsko 

- drobný příležitostný tisk  
- měsíční přehledy akcí 
- tiskové zprávy do regionálního tisku (Vsetínské noviny, Valašský deník, 

Jalovec, Mladá fronta Dnes - příloha Východní Morava)  
- příspěvky do odborného tisku (Čtenář, Ikaros,) 
- nástěnky před MÚ Vsetín a v prostorách knihovny 
- prezentace knihovny v rámci konferencí, seminářů, celoměstských 

akcí, aj.  
- předávání zkušeností knihovnám při individuálních konzultacích 
- letáky, plakáty (nové grafické zpracování od října 2011) 
- webové stránky www.mvk.cz 
- MVK na Facebooku 
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- Zpravodaj Masarykovy veřejné knihovny Vsetín – každý měsíc (od září 
2011 nové grafické zpracování) 

- Dárkové poukazy pro nové členy knihovny (vánoční, celoroční) 
- Projekt „Rozmanitost nás spojuje“ - propagace 

- Propagační materiály – bloky, propisky, trika 
- Webová stránka www.mvk.cz/rozmanitost 

- Facebook projektu 

10.1. Prezentace  

Rovné p říležitosti žen a muž ů v komunitní knihovn ě Vsetín – 
prezentace projektu – průběžně, závěrečná konference  (H. Gajdušková, 
K. Janošková) 

E - learningové vzd ělávání  (J. Krajčová) 
Rekvalifika ční počítačové kurzy  (J. Sochora) 
Vzdělávání dosp ělých  (K. Janošková) 
Dobrovolníci a dobrovolnictví v MVK Vsetín (H. Gajdušková) Praha, 
Kroměříž 
Okolo knihovnického pultu (Z. Haplová) 
Láska v literatu ře (H. Brettschneiderová, H. Malá, I. Zajíčková) 
Práce s d ětským čtenářem v MVK Vsetín  (J. Krajčová, P. Panovcová) 
Trénování pam ěti  (H.Gajdušková, M. Pokorná) 
Rozmanitost nás spojuje (K. Janošková)  
Internet v knihovn ě pro d ěti (P. Románková) 
Regionální funkce v okrese Vsetín (P. Pelcová) 

10.2. Web 

Cílem webových stránek www.mvk.cz je aktuáln ě oslovovat stávající  
i potenciální uživatele Masarykovy ve řejné knihovny Vsetín , představit 
jim komplexní nabídku knihovny a informovat je o aktuálním dění 
v knihovně.  
Knihovna používá své webové stánky jako jeden z efektivních 
komunikačních nástrojů se svými uživateli, proto je prioritou webu 
přehlednost a aktuálnost . 
 
Na hlavní stránce najdou uživatelé základní informace o knihovně spolu 
s odkazy do důležitých sekcí: O knihovně, Služby, Katalogy, Akce a odkaz 
na měsíční Zpravodaj knihovny.  
Hlavní stránka obsahuje rubriku „Co se d ěje v knihovn ě“ , kam jsou díky 
kvalitnímu redakčnímu systému průběžně vkládány aktuality o veškerých 
novinkách v knihovně, což přispívá k dynamice webu .  
Z hlavní stránky se uživatelé snadno dostanou na Facebook knihovny . 
Facebooková stránka má k únoru 2012 téměř 860 fanoušk ů a je s webem 
knihovny úzce propojena.  
Hlavní stránka nabízí odkazy také na projekty knihovny  a 
celorepublikové knihovnické akce (Bibliohelp, Čtesyrád, Magnesia Litera, 
Celé Česko čte dětem a další).  
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Webové stránky umož ňují zmenšení a zv ětšení písma dle pot řeb 
uživatel ů. 
 
Orientace na stránkách je jednoduchá a uživatelé se mohou pohodlně 
dostat do sekcí, které je právě zajímají. 
V oddílu O knihovn ě naleznou spoustu užitečných informací o provozním 
řádu a cenách, projektech a partnerstvích knihovny, publikační činnosti či 
historii knihovny. Získají zde kontakty na všechny zaměstnance a mohou 
nahlédnout do fotogalerie.  
Sekce Služby  nabízí exkurzi do jednotlivých půjčoven a oddělení knihovny 
včetně podrobného seznámení s tím, co jednotlivé půjčovny nabízejí. 
Čtenáři mohou pomocí odkazu vstupovat do svého čtenářského 
konta , kde najdou přehled o výpůjčkách, mohou zde rezervovat  
a prodlužovat knihy.  
V sekci Služby je vytvořen odkaz zajišťující informační servis pro knihovny 
okresu. 
V rámci webu knihovny je přístupný Souborný katalog  knihoven okresu 
Vsetín, souborný katalog regionální literatury a přehled regionálních 
osobností. Katalog je interaktivní s možností sdílení odkazů na dokument 
v rámci sociálních sítí a každý titul má svůj QR kód.  
Uživatelé jsou upozorňováni na novinky ve fondu, mohou se inspirovat tipy 
od knihovníků v rubrice „Čteme a doporučujeme“ nebo mají možnost 
navrhovat doplnění knihovního fondu prostřednictvím on-line formuláře. 
V nabídce fondů jsou vypíchnuty seznamy periodik, CD a přístup do on-
line informačních databází. 
Záložka Akce  je pozvánkou na aktivity (besedy, semináře, kurzy atd.), 
které knihovna připravuje. 
 
Web je spravován správcem sít ě, má však vytvořeno uživatelské 
rozhraní , pomocí kterého jej spravují i ostatní zam ěstnanci knihovny  
(Co se děje v knihovně, Akce, Fotogalerie, Valašské kalendárium, 
Regionální osobnosti a další) 

10.3. Konference, seminá ře, kampan ě 

 
Máme rovné šance – konference v rámci projektu Rovné příležitosti žen  
a mužů v komunitní knihovně 
Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje 
Seminář Senioři – dobrovolníci, spolupracovníci a partneři v knihovnách 
Seminář Klubka dětských knihoven ZK – Inspirace pro práci s dětmi 
Kampaně na podporu využívání čtečky e-knih (stan před knihovnou 
v letních měsících) 

10.4. Exkurze a konzultace  

Návštěvy v MVK -  především konzultace  a předávání zkušeností 
z realizací evropského programu SROP, ESF  
Turčianská  knižnica Martin – konzultace k projektu Rozmanitost nás 
spojuje, exkurze slovenských kolegyň 
Měk Hodonín - exkurze 
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Prezentace čteček – zástupci knihoven Nový Jičín, Frenštát p.R. 
Knihovny a architektura, vnitřní vybavení knihoven (kurz UZS Brno – 
Gajdušková) 
Předtáčené vysílání v Českém rozhlasu Brno - zlínském rozhlasovém 
studiu  - v Týdnu knihoven o vsetínské knihovně (Gajdušková, Janošková, 
Pokorná – redaktorka pí Hotařová) 

10.5. Dotazníková šet ření  

- dotazníky spokojenosti u projektových akcí 
- stručné dotazníky ke zhodnocení každé vzdělávací akce MVK 
- dotazníkové šetření pro zaměstnavatele v rámci projektu „Rovné 

příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín   

10.6. Ediční činnost 

O poklad strýca Juráša aneb Klik! Jsem tady! – Almanach dětských 
literárních prací okresu Vsetín 
Talent ze šuplíku – sborník oceněných prací lit. soutěže 

10.7. Výstavní činnost  

Milníky ženské emancipace 
Evropská dobrovolná služba 
Já, člověk 
M. Huptych – Milovníci knížek 
Bible – včera, dnes a zítra 
Velké prádlo aneb bourání stereotypů 
Auxilium- fotografie 
Actualy- André Carrilho 
Výstava portugalské literatury 
Tibet – J.Plšek 
Architektura – O.Hozák 
Dobrovolnictví – DC Adorea 
Výstava vláčků z MŠ Vsetín (Den bariér v nás a kolem nás) – ve všech 
dětských knihovnách a v Kklubu 
Tematické výstavy knih 
Výstava tematických kufříků 
 

11. Partne ři, spolupráce  

MVK je členem SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků) a 
Asociace knihoven, ředitelka je členkou celostátního výkonného výboru 
SKIPu. 
Ředitelka MVK je dále členkou kulturní komise města, kulturní komise 
kraje (současně grantová komise pro přidělování grantů z Fondu kultury 
Zlínského kraje), členkou grantové komise VISK 8. 
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Knihovna spolupracuje s Centrem na podporu integrace cizinců – Zlínský 
kraj. 
Knihovna pokračuje v dobré spolupráci: 
- s veřejnou správou: s MÚ Vsetín, KÚ Zlín, obecními úřady okresu 

Vsetín, MK ČR, Úřadem práce  - Kontaktní pracoviště Vsetín  
- s institucemi: Domem kultury Vsetín, Muzeem regionu Valašsko – 

Vsetín  
- s komerční sférou : Cestovní kanceláří VSACAN TOUR, fy Marlin, 

Profima, Obchodní hospodářská komora Vsetín, AERV   
- s nestátním neziskovým sektorem a profesními organizacemi: o.p.s. 

Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s. Vzdělávací a komunitní 
centrum Integra Vsetín,  Rodinným a mateřským centrem, Charitou, 
ALCEDEM, A.T.I.C.,  Agenturou GAIA Praha,  občanskými sdruženími 
SONS, KOS, Cyrillos, Život a zdraví, Pěveckým sborem MG Vsetín, 
MŠ, ZŠ, SŠ, Diakonií a církvemi, s Národní sítí zdravých měst  

- s Ľubovnianskou knižnicou, s Turčianskou knižnicou v Martině, 
s Stadtbibliothek  Sulbach-Rosenberg v Německu a s knihovnami 
různého zaměření i velikosti v celé České republice. 

Turistické informační centrum spolupracuje s:  
- turistickými informačními centry celé ČR+ 
- Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. 
- Českou centrálou cestovního ruchu – Czech Tourism 
- Asociací tur.informačních center – A.T.I.C. 
- Magistrátem města Zlína 
- sdružením Valašsko – Horní Vsacko 
- MěÚ Vsetín – odbor kultury a cestovního ruchu 
- Regionální agenturou pro cestovní ruch – Beskydy – Valašsko 
- cestovní agenturou Valašské Království 
- výrobci tradičních řemeslných výrobků Valašska – Vsetínska 

11.1.   Praktikanti a dobrovolníci v MVK  

 
Praxe –  bezplatná praxe student ů a rekvalifika ční praxe 
nezaměstnaných v MVK Vsetín  
Marlin, s.r.o. 
Zlatuše Trčálková              29.11. 2010 – 1.2.2011 
Střední odborná škola, Luha čovice 
Barbora Vebrová 23.5. 2011 – 3.6.2011 
Lucie Lukášová               31.10.2011 – 11.11.2011 
Goodwill -  vyšší odborná škola Frýdek Místek 
David Štěpánek 31.1.2011 – 20.5.2011 
Slezská univerzita Opava 
Bedřich Pišťák                   7.2. 2011 –  18.2.2011 
Bedřich Pišťák                   27.12.2011 –  9.1.2012 
Projekt ESF 
Dagmar Žaloudková       1.04. – 30.4. 2011 
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Spolupráce s o. s. ADOREA 

Vykonávání dobrovolnické práce v OKA 
Růžena Halková              příležitostně 
Libuše Valigurová příležitostně 
Vykonávání dobrovolné práce 
Marie Hořáková 15.10.2006 - současnost 
Kateřina Fliedrová                28.2.2011 – 30.4.2011 
   
Sociální facilitátor (projekt SPKP ve spolupráci s  městem Vsetín) 
V rámci dohody mezi Městem Vsetín a Masarykovou veřejnou knihovnou 
Vsetín nastoupila ke dni 1. května 2011 Michaela Petřeková,DiS.na 
pracoviště v MVK, ukončení 30.6.2012. 

11.2.   Mezinárodní spolupráce 

Ľubovnianská knižnica ve Staré Lubovni – již před 10 lety byla navázána 
přátelská spolupráce s LK ve Staré Lubovni. Dochází k vzájemným 
návštěvám, výměně zkušeností. 
Nově přibylo k této spolupráci v letošním roce projektové partnerství 
s Turčianskou knižnicou v Martině. V letech 2011-2012 probíhá 
spolupráce dle projektu (viz příloha č.2), plánujeme pokračování 
v projektech, což je pro obě strany přínosné. 
V rámci portugalských dnů na Vsetíně došlo k navázání komunikace 
s portugalským velvyslancem v Praze José Júlio Pereira Tomešem. 
Výsledkem je dar 30 titulů o Portugalsku, portugalských autorů   
a v portugalštině. 
Pokračuje partnerství se školkami a knihovnou v Sulzbach-Rosenbergu  
(v roce 2011 návštěva slovenských partnerů na Vsetíně – beseda 
k tématu Velikonoce v knihovně, v roce 2012 je plánována návštěva české 
strany v Sulzbachu). 

12. Organiza ční a řídící činnost  

Počet seminářů, odb. porad a konzultací pro knihovny okresu Vsetín – 638 
Z toho porady  městských, střediskových a profesionálních knihoven -  88  
Porady vedení: 2x měsíčně 
Porady oddělení knihovnických služeb: 1x měsíčně 
Porady všech pracovníků – 2x ročně 
Individuální konzultace – příležitostně k aktuálním tématům 



 56

13. Kontrolní činnost 

13.1.   Kontroly v MVK 

1. Okresní správa sociálního zabezpe čení, územní pracovišt ě 
Vsetín 

- kontrola provedená dne 18.01.2011 
- kontrolované období leden 2009 – prosinec 2010 
- kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil 

žádná nápravná opatření 
 

2. Finanční úřad ve Vsetín ě 
- daňová kontrola  - VISK  2008, 2009 
- kontrola provedená ve dnech 24.06.2011 – 12.07.2011 
- kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil 

žádná nápravná opatření 
 

3. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlín ě 
- kontrola provedená dne 20.10.2011 
- kontrola zaměřená na výkon a vykazování regionálních funkcí 

v Masarykově veřejné knihovně Vsetín v r. 2011 
- kontrolní orgán závěrem stanovil, že při výkonu a vykazování 

regionálních služeb v okrese Vsetín jsou standardy regionálních 
funkcí beze zbytku naplňovány a neudělil žádná nápravná opatření 

 
4. Scott & Hagget Czech, s.r.o. 

- finanční a personální audit dle zadání zřizovatele města Vsetína 
- kontrola provedená 10.11.2011 
- kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil 

žádná nápravná opatření 
 

5. Vnit řní kontrolní činnost 
- Měsíční kontroly čerpání rozpočtu 
- Kontrola bezpečnosti provozů  
- Předběžná, průběžná a následná kontrola provedena u všech 

položek 
- Namátková kontrola docházky pracovníků OKS 
- Návštěvní den – vybavenost pracovišť 
- Kontroly pokladen, průběžné i namátkové 

13.2. Personální agenda 

Počet pracovník ů k 31.12.2011 :  26 + 1 na DoPČ + 4 pracovnice na MD 
 
Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce  2011 = 1,53 % 
 
Zaměstnankyn ě na rodi čovské dovolené: 
Strbačková Lucie, DiS.    
Románková Petra, Bc.    
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Pekárková Hana, Ing. 
Křenková Martina, Bc. 
 
 
Nástup nových pracovník ů: 
Baďurová Veronika, DiS.   ke dni 01.02.2011 
Machalová Jana, Mgr.       ke dni 02.05.2011 
 
 
Odchod do starobního d ůchodu:  
Geržová Alena       ke dni 22.02.2011  
Kořénková Hana    ke dni 30.04.2011  
Miňovská Eva        ke dni  25.11.2011  

 
 
Zaměstnanci ke dni 31.12.2011: 
Baďurová Veronika, Dis. 
Brettschneiderová Helena 
Divínová Daniela, Ing. 
Gajdušková Helena, PhDr. 
Galda Vítězslav 
Haplová Zdenka, Bc. 
Hlaváčová Ivana 
Holbíková Ludmila, Bc. 
Hošek Otakar 
Hučíková Drahomíra 
Janošková Kateřina, Mgr. 
Kašparová Petra, MgA. 
Klodová Věra 
Kovář Antonín 
Kovář Michal, Mgr. 
Krajčová Jana 
Kubík Martin 
Macurová Helena,Mgr. 
Machalová Jana, Mgr. 
Malá Hana 
Panovcová Havlíková Pavlína 
Pelcová Věra, Ing. 
Pokorná Marie 
Riedlová Dana, PhDr. 
Sochora Jaroslav 
Turpišová Radka 
Zajíčková Irma 

13.3. Vzdělávání pracovník ů 2011 

Pracovníci se účastnili školení a seminářů (pořádaných Svazem  
knihovníků a informačních pracovníků, Krajskou knihovnou Františka 
Bartoše ve Zlíně, Moravskou zemskou knihovnou Brno) a tematických 
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seminářů pro ředitele i ostatní pracovníky knihoven pořádaných Národní 
knihovnou ČR a SKIPem ČR. 

Pracovníci knihovny měli možnost účasti na odborných konferencích  
a seminářích pořádaných v MVK Vsetín. Knihovníci se pravidelně účastní 
knižního veletrhu v Praze, knihovnického happeningu, pracovníci 
Informačního centra se účastní veletrhů cestovního ruchu. 
Pracovníci ekonomického oddělení se  pravidelně účastní školení 
s ekonomickým zaměřením. 
 
Vybrané vzd ělávací akce organizované Masarykovou ve řejnou 
knihovnou pro vlastní pracovníky: 

− seminář  právní systém Codexis 
− školení bezpečnosti práce 
− seminář mediální komunikace s pracovníky TV Beskyd 
− seminář pracovníků profesionálních knihoven ZK 
− Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit  
− cyklus besed Literární jaro 
− seminář KDK Inspirace pro práci s dětmi 
− seminář Senioři – dobrovolníci, spolupracovníci a partneři 

v knihovnách 
− seminář Týmová práce  
− besedy se spisovateli                       
− komunikace s dětským čtenářem – 2 setkání, účast knihovnice 

z dětských půjčoven + KKlub 
− emoce – vzdělávání knihovnice z dětských půjčoven + KKlub + 

knihovnice prof. knihoven okr. Vsetín 
− v rámci celoživotního vzdělávání se pracovníci MVK a TIC 

účastní večerních akcí knihovny - setkání s významnými 
kulturními, regionálními osobnostmi, literární besedy 

 
Účast na dalších knihovnických vzd ělávacích akcích: 
- Ludmila Holbíková  –  Slezská univerzita  Opava,  Filozoficko - 

přírodovědecká fakulta v Opavě, studijní obor – Knihovnictví –  
zahájení studia září 2008, ukončení studia červen 2011- získaný  titul 
Bc.                

- Knihovnické minimum formou e-learningu  – absolvovalo  
5 pracovnic MVK, jež připravila Moravskoslezská  vědecká knihovna 
v Ostravě. 1 pracovník, který se účastní  této formy vzdělávání od 2. 
pol.2011 ukončí  vzdělávání v roce 2012 

- Kurzy v rámci projektu UZS  (Unie zaměstnavatelských svazů): 
Ekonomie a účetnictví institucí působících v kultuře, Změny a nové 
postupy v ekonomické praxi institucí v kultuře, Základy fundraisingu, 
Komunikační dovednosti v kultuře, Manažerské dovednosti pro 
zaměstnance institucí v oblasti kultury, Projektový management 
v kultuře, Řízení lidských zdrojů, Inovační knihovnický kurz pro 
pracovníky v kulturních organizacích – Fondy, Inovační knihovnický 
kurz pro pracovníky v kulturních organizacích - Práce s dětmi 
v knihovnách, Inovační knihovnický kurz pro pracovníky v kulturních 
organizacích – Služby, Inovační knihovnický kurz pro pracovníky v 
kulturních organizacích - Společný základ: celkem účast 25 osob 
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- Kurz angličtiny pro začátečníky (7 zaměstnanců), pro mírně pokročilé 
(7 zaměstnanců), pro pokročilé (7 zaměstnanců) – Vsetín, hrazeno 
z UZS 

- Knižní veletrh Praha ( Praha 3 pracovníci) 
- Knihovnická dílna (Praha 2 pracovníci) 
- Seminář Dobrovolníci v knihovnách (Kroměříž – 2 pracovníci) 
- Seminář Elektronické knihy (Praha – 1 pracovník) 
- Seminář pro zvukové knihovny v Třebíči (Třebíč – 2 pracovníci)  
- Seminář Vzdělávání bez hranic (Vsetín – 3 pracovníci) 
- Seminář Spolupráca knižnice a školy ako jeden z predpokladov 

formovania čitateľských návykov u detí (Stará Ľubovňa -  5 pracovníků) 
- Konzultační návštěva – Mikoregion Bílé Karpaty a MŠMT Praha (Zlín, 

Praha 3 pracovníci) 
- Konference "Library Marketing Tuesday" (Brno 1 pracovník) 
- Odborná exkurze v TK Martin (Martin 17 pracovníků) 
- Seminář El. knihy (Zlín 2 prac. ) 
- Seminář Stonožkové čítanie (Stará Ľubovňa 3 prac.) 
- Setkání uživatelů systému KP win SQL (Pardubice 2 prac.) 
- Co venkovské knihovny umějí a mohou (Protivanov u Prostějova 2 

prac.) 
- Pracovní seminář a školení na téma Kooperativní tvorba a využívání 

autorit ve jmenné a věcné katalogizaci (KFBZ Zlín 2 prac.) 
- Knihovny současnosti 2011 (České Budějovice 2 prac.)     
- aj.  
 
Výběr seminá řů, školení,  kterých se zú častnili pracovníci  
Turistického informa čního centra 
 
1/2011 – Regiontour Brno 2011 
1/2011 – účast na výroční konferenci CR ZK v Holešově 
3/2011 – veletrh cest. ruchu v Hradci Králové 
4/2011 – setkání IC ZK  v Rožnově pod Radhoštěm 
5/2011 –  krajský seminář pracovníků IC ve Zlíně 
6/2011 – účast na semináři– Město přátelské k životu - Vsetín 
6/2011 – účast na slavnostní akci CR na Slovensku – „Otvírání hradů“ 
9/2011 – účast na akci Dědictví , reformace - Vsetín 
9/2011 – exkurze v TK Martin 
9/2011 – knihovnický happening v Ostravě 
10/2011 – účast na semináři „Knihovna a senioři“ 
10/2011– A.T.I.C. v Jihlavě 
10/2011 – veletrh ITEP Plzeň 
11/2011 – setkání IC ZK ve Valašských Kloboukách 
listopad – prosinec – výprodej knih MVK 
12/2011 – exkurze v TK Martině 
 
Školení  ekonomických pracovník ů 
 
01/11 – Roční zúčtování daně ze závislé činnosti - Vsetín 
01/11 – Účetnictví příspěvkových organizací v r. 2011 – Vsetín 
01/11 – Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách – Zlín 
02/11 – Zdravotní pojištění v r. 2011 - Vsetín 
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02/11 – Novela zákona o DPH od 01.04.2011 – Vsetín 
03/11 – Nemocenské a důchodové pojištění - Vsetín 
04/11 – Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací - Zlín 
05/11 – Školení BoZP – Vsetín 
06/11 – Mezitímní účetní závěrka k 30.06.2011 - Vsetín 
06/11 – Postupné změny a novelizace Zákoníku práce – Zlín 
11/11 – Důchodové pojištění – Vsetín 
12/11 – Zákoník práce – Vsetín 
09/11 – Veřejná podpora – Zlín 
11/11 –  Aktuální změny v daních 2012, 2013 – Zlín 
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14. Hospoda ření a provoz  

14.1. Dotace, p říspěvky a dary - obdržené v r. 2011 

Dotace, p říspěvky a dary - obdržené v r. 2011  
Poskytovatel Částka v K č 
Město Vsetín: 
- neinvestiční příspěvek na provoz 12 752 000,00 
Zlínský kraj:  
- neinvestiční příspěvek na regionální funkce 
knihoven 2 284 000,00 
Zlínský kraj:    
- 1 projekt 5 000,00 
MK ČR:    
- 4 projekty 77.000 
Město Vsetín: 
- 5 projektů 26.000 
Nadační fond manžel ů Livie a Václava 
Klausových: 
- Projekt „Senioři komunikují“ 

49 700,00 
 

Ministerstvo práce a sociálních v ěcí ČR v rámci  
Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost : (zasíláno z MPSV přes KÚ Zlín  
a Město Vsetín na účet MVK) 
- Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů 
v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá 
komunita – celoživotní vzdělávání – prosperita“, 
reg. č.1.04/3.4.04/26.00328   1 240 901,66 
Region Bílé Karpaty – st řešní projekt „Fond 
mikroprojekt ů“ ,  
operační program „Program přeshraniční 
spolupráce  
Slovenská republika – Česká republika 2007 - 
2013: 
- Projekt „Rozmanitost nás spojuje“, reg. č. 
CZ/FMP.04/0138 
(Datum zahájení realizace projektu bylo 
01.09.2011, datum ukončení realizace je 
31.08.2012) 18 900,00 EUR 
Česká republika – správa uprchlických za řízení 
Ministerstva vnitra ČR: „Kurzy základní 
počítačové gramotnosti pro cizince ve Zlínském 
kraji“ 38 400,00 
Unie zam ěstnavatelských svaz ů ČR: 
- Projekt „Zvýšení adaptability zaměstnanců 
     organizací působících v sekci kultura“ (projekt 
     OP LZZ, výzva č. 33) – podpora de minimis  373 578,43 
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14.2. Nákupy – MVK Vsetín 

 
Nákupy MVK Vsetín 

Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 000,00): 
(dataprojektor – společenský sál, úprava VZT) Kč 192 671,00 
Drobný hmotný majetek (500,00 – 40 000,00 K č): 
(notebook – spoluúčast VISK 9, PC pro odd. 
katalogizace a IC, PC – veřejnost, mobilní vozíky pro 
přepravu knih, nábytek a doplňky do půjčoven) Kč 353 283,00      
Drobný hmotný majetek (500,00 – 40 000,00 K č): 
Projekt „Rozmanitost nás spojuje“ – FMP (notebook, 
kopírka, flipchart) 
 Kč   51 301,00      
Drobný nehmotný majetek (500,00 – 60 000,00): 
(NOD – antivirus) Kč  30 029,00 

14.3. Provoz – MVK Vsetín 

01/11 – oprava PC (Kč 1 176,00) 
05/11 – servis VZT (Kč 31 160,00) 
06/11 – oprava služebního vozidla (Kč 6 924,00) 
07/11 – čištění koberců a čalouněného nábytku (Kč 58 304,00) 
09/11 – servis VZT (Kč 21 840,00) 
12/11 – oprava služebního vozidla (Kč 8 032,00) 

14.4. Provoz – projekt Rovné p říležitosti (ESF OP LZZ) 

Dne 15.07.2009 byla zahájena realizace projektu „Rovné příležitosti žen  
a mužů v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá komunita – 
celoživotní vzdělávání – prosperita“. Projekt byl ukončen 15.7.2011. 
Profinancován dne 30.12.2011. 
 
 
Financování v r. 2011 
Celková výše dotace 
(na období 15.07.2009 - 14.07.2011) Kč 5 038 345,00 
Profinancováno v r. 2011  Kč 1 227 625,61 
(objem celkově uznatelných výdajů r. 2011 = suma výnosů r. 2011) 
 
 
Poskytnuté finanční prostředky sloužily především na pokrytí osobních 
nákladů pracovníků realizačního týmu projektu (MVK + partneři), 
administrativních nákladů, PR aktivit, nákupu drobného hmotného majetku 
nutného k realizaci vzdělávacích kurzů pro cílové skupiny projektu, nákupu 
vybavení dětského koutku, edukaci cílových skupin a uspořádání 
konference pro zaměstnavatele „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu 
práce“ a závěrečné konference projektu. 
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14.5. Provoz – projekt Rozmanitost nás spojuje  (FM P) 

Dne 01.09.2011 byla zahájena realizace projektu „Rozmanitost nás 
spojuje“. 
Financování v r. 2011: 
 
Financování v r. 2011 
Celková výše dotace 
(na období 01.09.2011 – 31.08.2012) EUR 18 900,00 
Profinancováno v r. 2011   Kč 259 251,00 
(85 % celkové výše dotace je kryto finančním příspěvkem 
z Evropského fondu regionálního rozvoje a 15 % je nutno 
dofinancovat z vlastních zdrojů) 
 
 
V roce 2011 proběhly a byly profinancovány např. následující aktivity: 
nákup literatury, návštěva slovenských knihovnic a knihovníků, účast 
vsetínských knihovnic a knihovníků na vzdělávacích aktivitách slovenské 
strany, setkání se spisovateli a lidovými umělci, nákup PC. 
 
 

14.6. Provoz Turistického informa čního centra  

Náklady TIC 2011 
Hrubé mzdy zaměstnanců TIC Kč 471 426,00 
Zákonné pojištění, přísp. do FKSP Kč 171 363,00 
Členský příspěvek A.T.I.C., webová 
doména Kč     8 356,00 
Vnitřní dovybavení a úpravy TIC, 
materiálové náklady Kč   63 718,00 

Cestovné zaměstnanců TIC 
Kč   20 892,00 

 
Nákup drobných propagačních 
předmětů Kč 145 517,00 
Spotřeba energií – prostory TIC Kč 116 247,00 
Opravy a údržba – DDHM, prostory IC Kč   12 621,00 
Služby – PR, internet, telef.popl., úklid 
apod. Kč   88 518,00 

Odpisy – DHM – TIC 
Kč   60 424,00 

 
Celkem         K č 1 159 082,00 
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Výnosy TIC 2011 

Prodej drobných propagačních předmětů Kč 168 808,00 
Provizní prodej – vstupenkové portály Kč   61 075,00 

Ostatní příjmy – půjčovna kol, tisky, prodej 
vyř.knih apod. Kč  33 058,00 
Příspěvek od zřizovatele – poměrná část Kč 867 136,00 

Celkem Kč  1 130 077,00 
              

14.7. Rozpočet 2011 

Rozpočet 2011 
Náklady - celkem 17 970 535,00 
Osobní náklady  10 654 185,00 
Mzdové náklady 7 869 230,00   
Zákonné soc. pojištění 2 514 364,00   
Zákonné soc. náklady  270 591,00   

Materiál, energie, prod. zboží  4 199 519,00  
Materiál  2 861 325,00   
Prodané zboží 145 375,00   
Energie 1 192 819,00   

Služby  2 558 910,00 
Opravy a udržování  142 236,00   
Cestovné 126 424,00   
Náklady na reprezentaci 43 743,00   
Služby ostatní / vč. HČ / 2 246 507,00   

Jiné ostatní náklady 113 630,00 
Poplatky KB 15 931,00   
Odvody autorským spol. 2 526,00   
Pojištění , ost. poplatky 95 173,00   

Odpisy DHM    444 291,00  

Příjmy - celkem 18 043 362,00 
Provozní dotace   16 756 771,00  
Dotace MěÚ  12 752 000,00   
Dotace na RF  2 284 000,00   
Granty, projekty 1 720 771,00   
        z toho : MěÚ 26 000,00   
  MPSV ČR - projekt 

ESF 
1 368 871,00   

  MK ČR 77 000,00   
  KÚ ZK 5 000,00   
  FMP 194 200,00   
  Nadace Klausových 49 700,00   

Vlastní činnost  1 286 591,00 
Tržby z vlastní činnosti 962 345,00   
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        z toho : Zápisné 462 539,00   
  upomínky, ztráty, 

MVS 
117 086,00   

  Jednoráz. registrace 1 260,00   
  Kopírování 46 914,00   
  Prodej TIC 167 670,00   
  Kurzy pro veř., rekv. 

k. 
42 120,00   

  Ostatní 124 756,00   
Zúčtování fondů + ost. výnosy 154 866,00   
Hospodářská 
činnost 

  169 010,00   

Úroky   370,00   

 Hospodá řský výsledek  72 827,00  

 
 
Stav majetku v po řizovacích cenách k 31.12.2011  
dle jednotlivých majetkových ú čtů 

dlouhodobý hmotný majetek Kč 5 036 523,00 

drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč 6 480 897,00 

dlouhodobý nehmotný majetek Kč 854 150,00 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek Kč 691 314,00 

umělecké předměty Kč 132 950,00 

Celkem Kč  13 195 834,00 

15.    Závěr   

Rok 2011 byl opět rok po všech stránkách příznivý. Statistické ukazatele 
mají (po prudkém vzestupu po přestěhování) i po pěti letech existence 
v nových prostorech stále mírně stoupající tendenci. Knihovní fond  mohl 
být nakoupen v podobném objemu jako v roce 2010, což čtenáři velmi 
oceňují. Mohli jsme koupit také několik počítačů, neboť ty velmi rychle 
zastarávají. Podařilo se dokoupit také chybějící vybavení – do komunitního 
klubu a na dětské oddělení  sedací nábytek. Rok 2011 znamenal také 
ukončení rozsáhlého projektu „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní 
knihovně“, který přinesl knihovně, potažmo městu Vsetín přes 5 milionů 
Kč, které představují 80 akcí pro 700 účastníků, a přes 2000 hodin práce. 
V červnu skončil tento projekt a hned v září začala realizace nového 
projektu – tentokrát z Fondu mikroprojektů Bílé Karpaty „Rozmanitost nás 
spojuje“. Snahu o získání prostředků mimo městský rozpočet doplnily i 
malé granty z ministerstva kultury, od Nadace Klausových, z města 
Vsetína i Zlínského kraje.  

 
Po pěti letech po přestěhování je již možné trochu bilancovat: Stručně lze 
říci, že veškerá pozitiva, která toto přestěhování přineslo, dala vsetínské 
veřejnosti mnohonásobný až nečekaný užitek, ale na druhé straně stále 
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větší obtíže přinášejí problémy, které byly vysloveny již při přípravě 
stěhování. Největší z nich – chybějící základní centrální dětské oddělení – 
dospěl do stadia, kdy je nutno problém vyřešit, neboť dětská knihovna na 
Trávníkách dostala k 30.6.2012 výpověď z prostor, kde sídlí od roku 1983. 
Situace se tedy musí vyřešit  během prvního pololetí roku 2012. 

Neustále vidíme, že směr, kterým se vydala vsetínská knihovna – 
budování knihovny jako informačního, vzdělávacího a komunitního centra 
regionu je nejen správný, ale pro obyvatele Vsetínska, postiženého 
v minulosti negativními změnami a nízkou vzdělanostní úrovní, také nutný, 
aby se alespoň trochu zmírnilo rozevírání nůžek mezi běžnou a stále více 
sociální exkluzí ohroženou vsetínskou komunitou. 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín vytváří i nadále svými aktivitami 
místo a prostor pro společný život a vztahy občanů. Kromě podpory čtení, 
čtenářství a vzdělávání všech skupin obyvatelstva, zejména ohrožených 
skupin, prioritou komunitní knihovny  zůstává i činnost zaměřená na rozvoj 
komunity, dobrých vztahů (včetně mezigeneračních), příjemného klimatu 
ve městě a vytváření místního partnerství. 

Velký dík patří – na prvním místě zřizovateli - městu Vsetín, dále také 
Zlínskému kraji, obecním úřadům a  knihovnám našeho obvodu a všem 
našim partnerům a spolupracovníkům.  
Úspěšná činnost knihovny by bez jejich podpory nebyla možná. 
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16. Přílohy 

Příloha č. 1 Projekt Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně 
Příloha č. 2  Rozmanitost nás spojuje 
Příloha č. 3. Ostatní projekty a granty 
Příloha č. 4 Kulturní akce 
Příloha č.5 Vzdělávací akce  
Příloha č. 6 Pro děti 
Příloha č. 7 Pro mládež 
Příloha č. 8 Pro seniory 
 

Příloha č. 1 Projekt „Rovné p říležitosti žen a muž ů  
v komunitní knihovn ě Vsetín - partnerství a zdravá 
komunita - celoživotní vzd ělávání – prosperita“ 

 

 
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 
 
Specifikace projektu: 
- Výzva OP LZZ – Sociální integrace a rovné příležitosti 
- č. 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění 

pracovního a rodinného života 
- grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 
- Předkladatel / příjemce dotace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
- Rozpočet: 5.038.345,92 Kč 
- Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem 
- Harmonogram: červenec 2009 - červenec 2011 (Datum zahájení 

realizace projektu: 15.07.2009, datum ukončení realizace projektu: 
14.07.2011) 

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ 3.4/26/1/00328, reg.č. 
projektu CZ.1.04/3.4.04/26.00328 (zasíláno z MPSV přes KÚ Zlín  
a Město Vsetín na účet MVK) 

 
Obsah projektu : Hlavním cílem projektu je pomoci ženám ohroženým z 
různých důvodů na trhu práce (a mužům ve stejné situaci) a za pomoci 
vytvoření partnerství mezi vybranými institucemi v místě ovlivnit vnímání 
problematiky rovných příležitostí žen a mužů v okrese Vsetín. Díky tomuto 
partnerství je poskytnut komplexní systém vzdělávání a podpůrných 
motivačních opatření pro cílové skupiny, jež napomáhají v regionu řešit 
různými formami problematiku rovných příležitostí žen a mužů na trhu 
práce i ve společnosti. 
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Cílové skupiny : Dlouhodobě nezaměstnané ženy - muži v podobné 
situaci (na MD, 50+), zaměstnavatelé, NNO 
 
Aktivity projektu :  

1. Vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných 
o PC kurzy (akreditované) – 40, 80 hodin, prezenční x 

kombinované, využití e-learningu 
o Jazykové kurzy – angličtina a němčina (různé úrovně) 
o Tematické kurzy a psychosociální výcvik  

� Ekonomické, právní minimum, technika administrativy, 
práce s informacemi, základy vystupování, 
sebeprezentace atd. 

� Psychosociální výcvik – motivační semináře  
s psycholožkou – vstup na trh práce, bilanční 
diagnostika, rodinná poradna 

� Osobnostní výcvik – (asertivita, time management, 
týmová práce atd.) 

(Spolupráce s RMC, ÚP) 
 

2. Motivace zaměstnavatelů a prosazování prorodinné politiky  
v regionu  

o Konference pro zaměstnavatele  
o Dotazníkové šetření pro zaměstnavatele 
o Konference mateřských center 
(spolupráce s AERV) 

 
3. Prosazování problematiky slaďování profesního a rodinného života 

v povědomí veřejnosti a místní komunity 
o Kampaň „Rovné příležitosti žen a mužů“ vytvořená 

účastnicemi a účastníky projektu – přednášky, kulaté stoly, 
výstavy atd. 

o Diskusní fórum na www stránkách 
o Zapojení NNO a místní správy do kampaně 

(spolupráce s SPKP, RMC) 
 

3. Doprovodná opatření 
o Hlídání dětí  
o Příspěvek na dopravu 
o Možnost praxe účastníků školení  

 
Partne ři projektu : 
- Město Vsetín  - strategická role, rozhodující úroveň (zástupci Rady 

města jsou zastoupeni v Radě projektu, která zodpovídá za řízení 
projektu), schvalování realizačních strategií.  

- Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín 
- Společnost pro komunitní práci Vsetín 
- Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska 
- úzká spolupráce s Úřadem práce Vsetín  
 
Výstupy projektu : 
- Počet podpořených osob – celkem 667 
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- Počet úspěšných absolventů – 822 osob (80% úspěšnost) 
- Inovativní produkty – 10 (nové typy kurzů, konference atd.) 
- Podpořené organizace – 4 (partneři s finanční spoluúčastí)  
- Celkem počet akcí a aktivit 80 
 
Projekt byl ukon čen, v prosinci 2011 bylo oznámeno schválení 
závěrečné monitorovací zprávy a proplacení záv ěrečné platby. 
 
Aktivity 2011 
 
Počítačové kurzy: 
- Základy obsluhy osobního počítače 40ti hodinový rekvalifikační  
Termín: 10.1. – 27.1.2011; 12 účastnic/ků / 12 úspěšných absolventek/tů 
- Obsluha PC 80ti hodinový rekvalifikační  
Termín: 31.1. – 24.2.2011; 11 účastnic a účastníků / 11 úspěšných 
absolventek, absolventů 
- Základy obsluhy PC 40ti hodinový rekvalifikační  
Termín: 7.3. – 24.3. 2011; 8 účastnic/ků / 8 úspěšných absolventek/tů 
- Obsluha PC 80ti hodinový rekvalifikační  
Termín: 4.4. – 29.4.2011; 11 účastnic a účastníků / 9 úspěšných 
absolventek, absolventů 
 
Tematické kurzy: 
- Technika administrativy – 2x (13.1. – 10.2.2011 a 24.3.-7.4.2011 vždy ve 
čtvrtek) 
Cílem kurzu bylo zvládnutí základů písemné a elektronické komunikace  
a seznámení se s formální, obsahovou a psychologickou strukturou 
písemností. Frekventantky se naučily vytvářet základní obchodní, právní  
a personální písemnosti. Osvojily si také základy elektronické komunikace. 
Kurzy byly ukončeny závěrečným testem a absolventky/ti získali 
osvědčení. 
Kurzu 1 se zúčastnilo a úspěšně absolvovalo 12 osob. 
Kurzu 2 se zúčastnilo a úspěšně absolvovalo 11 osob. 
 
- Estetika projevu – 3x (19.1.2011; 23.2.2011; 14.3.2011) 
Cílem kurzu bylo posílit sebevědomí pro jednání při vstupních pohovorech, 
konkurzech atd. Zdůraznění důležitosti vzhledu při získávání zaměstnání – 
estetika, barvy, styl, základy etikety, neverbální komunikace, zdravení, 
podávání ruky, přestavování, oslovování atd.  - praktická cvičení. Kurzy 
absolvovalo 39 osob, které získaly osvědčení. 
 
- Estetika projevu a vliv vzhledu na získání pracovní příležitosti  
(24. a 25.1.2011) 
Cílem kurzu bylo posílit sebevědomí pro jednání při vstupních pohovorech, 
konkurzech atd. Zdůraznění důležitosti vzhledu při získávání zaměstnání – 
estetika, barvy, styl, základy etikety, neverbální komunikace, zdravení, 
podávání ruky, přestavování, oslovování atd.  - praktická cvičení. Kurz 
absolvovalo 5 osob, které získaly osvědčení. 
 
- Psychosociální osobnostní výcvik - Sebepoznání – 31.1. – 9.2.2011 
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- Psychosociální osobnostní výcvik – Time management – 4.4. – 
12.4.2011 
Výcviky byly zaměřeny na poznání a prohloubení třech opěrných bodů, 
bez kterých se v životě nelze obejít: práce, vztahy a záliby. Každá z oblastí 
zasahuje téměř do všech modulů, které se vzájemně překrývají a rozvíjejí.  
Každý z kurzů byl zaměřen na jeden tematický celek: Sebepoznání a Time 
management. 
Kurzu Time management se zúčastnilo 9 osob a úspěšně jej absolvovalo 
7 osob. 
Kurzu Sebepoznání se zúčastnilo 10 osob a úspěšných absolventů bylo 9. 
 
- Grafické editory – tvorba grafických produktů (11. a 18.2. 2011 ) 
Kurz se zaměřil na tato témata: základní pojmy, teoretický úvod; import 
digitálních fotografií; zpracování a úprava fotografií v editoru (barvy, jas, 
kontrast, rozlišení, přidání textu atd.); export fotografií na web; zpracování 
tiskových produktů. Kurz absolvovalo 12 osob, které získaly osvědčení.  
 
- Právní minimum (14.;17. a 18.2.2011) 
Cílem kurzu bylo poskytnout základní vhled do problematiky a orientovat 
právní vědomí posluchaček a posluchačů v řadě pojmů, s nimiž se 
setkávají nebo mohou setkat jak v občanském, tak pracovním či 
podnikatelském prostředí s připomenutím právní odpovědnosti. Témata 
byla přizpůsobena rozsahu a účelu přednáškového bloku a dle zájmu 
frekventantů byla některá probrána hlouběji. Kurz absolvovalo 10 osob. 
  
- Práce s elektronickými informacemi – 2x (28.2. – 2.3.2011 a 28.3. – 
30.3.2011) 
Cílem kurzu bylo seznámit účastníky s možnostmi získávání informací 
v prostředí internetu a jejich vyhledávacími technikami, s informačními 
databázemi dostupnými v MVK a vyhledáváním informací na trhu práce. 
Kurz byl ukončen závěrečným testem. 
Kurzy úspěšně absolvovalo 20 osob, které získaly osvědčení.  
 
- Ekonomické minimum (28.2. – 3.3.2011) 
Cílem kurzu bylo seznámení se základními ekonomickými pojmy - 
postavení zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné; 
pracovněprávní a mzdové minimum; příjmy fyzických osob a povinné 
odvody z těchto příjmů; daně z příjmů z hlediska podnikatelů (fyzických 
osob). Kurzu se zúčastnilo 12 osob, z nichž 10 získalo osvědčení  
o absolvování. 
 
- Psychosociální motivační výcvik  (1.4. – 15.4.2011 vždy v pátek)) 
Cílem kurzu byl rozvoj účastnic pod odborným vedením psycholožky 
v oblasti sebepoznání, komunikace a posílení sociálních dovedností 
podporujících vstup na trh práce formou skupinových interaktivních 
nácviků, řešení konkrétních a potenciálních problémů a modelových 
situací s využitím zpětné vazby. Kurz byl ukončen testem a absolventky  
a absolventi získali osvědčení (14 osob). 
 
- Ekologie a udržitelný rozvoj (21.4.2011) 
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Cílem kurzu bylo představení problematiky ekologie a udržitelného rozvoje 
– postavení člověka v přírodním systému a přístupy k životnímu prostředí. 
Kurz absolvovalo 8 osob. Účastnice a účastníci získali osvědčení. 
Jazykové kurzy 
Němčina: 
- Mírně pokročilí - výuka probíhala v období září 2010 – červen 2011; 

5 absolventek 
 
Služby občanské poradny, služby bilanční diagnostika 
Specifické E-learningové kurzy – Microsoft Office, Tvorba a úprava 
webových stránek, Digitální fotografie, Podvojné účetnictví, Mzdové 
účetnictví, Marketing, Psaní na počítači a další 
 
Motivace zam ěstnavatel ů a prosazování prorodinné politiky v regionu 
– aktivita partnera projektu – Agentury pro ekonomi cký rozvoj 
Vsetínska 
 
V rámci sledovaného období byla tato aktivita naplňována několika 
činnostmi. 
- 22.2.2011 se uskutečnila konference pro zaměstnavatele (v projektu již 

druhá), jejímž cílem bylo shrnout dosavadní aktivity a poznatky k dané 
tematice - možnosti dosahování rovného zacházení s ženami a muži 
na trhu práce, představit další projektové aktivity a plánované výstupy. 
V rámci programu této akce byla přiblížena také činnost 
dobrovolnického Týmu kampaně, přehled právních norem 
pojednávajících o rovném zacházení a rovných příležitostech v oblasti 
pracovní i občanské. V závěru byly prezentovány výsledky průzkumu 
zaměřeného na uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu 
práce, ve firmách ze vsetínského regionu.  

- Zpracování dvoukolového dotazníkového šetření (průzkumu) 
zaměřeného na zaměstnavatelskou sféru v regionu bylo další 
významnou aktivitou, kterou AERV v rámci projektu připravila a zajistila 
ve spolupráci s externí firmou. Jednalo se o realizaci sociologického 
šetření, kdy tento výzkum byl koncipován jako dvoukolový a proběhl 
v období počátku roku 2010, 2011. Ve sledovaném období proběhl 
sběr dat (sběr kvantitativních dat pomocí metody websurvey), při 
kterém bylo shromážděno 138 kompletně vyplněných dotazníků. 
Získané informace a data byla zhotovitelem vyhodnocena a ve formě 
závěrečné zprávy byla předána a také prezentována na různých 
projektových akcích a setkáních (Setkání Rady projektu, Konference 
rodinných a mateřských center, Závěrečná konference, atd.).  

 
Prosazování problematiky sla ďování profesního a rodinného života 
v pov ědomí ve řejnosti a místní komunity 
Aktivita byla zaměřena na činnost dobrovolného týmu kampaně, jehož 
činnost se zaměřuje na oslovování veřejnosti s tématikou gender  
a rovných příležitostí. Vhodně vkomponovala své aktivity do již 
zaběhnutých kampaní ve městě, v předešlém monitorovacím období 
zorganizovala happening a ve sledovaném období byla aktivita týmu 
kampaně soustředěna do tří oblastí. První oblastí byla příprava realizace 
výstavy s názvem „Velké prádlo – aneb bourání stereotypů“. Při přípravě 
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výstavy byli osloveni místní fotografové/ky, vsetínští rodáci/čky, aby dodali 
fota na téma rovných příležitostí v oblasti profese, rodina, knihovna a volný 
výběr. Z dodaných fotografií byly následně vybrány sady, jež byly použity 
pro potřeby výstavy. Následně byla vypracována grafika i design výstavy, 
jejíž vernisáž proběhla v den konání závěrečné konference, tedy 28. 4. 
2011 na prostranství před Domem kultury ve Vsetíně, následně byla 
k zhlédnutí po 19. 6. 2011 v místním kině Vatra a při akci Den rodin. 
Výstava bude i nadále používána jako nástroj k posilování tématu rovných 
příležitostí a bude zapůjčována ostatním knihovnám po celé české 
republice. Byla také součástí prezentace projektu Masarykovy veřejné 
knihovny, jako projektu dobré praxe při panelové diskusi pro žadatele ve 
výzvě č. 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trh práce a slaďování 
pracovního a rodinného života, za účasti expertů a expertek, realizátorů  
a realizátorek některých úspěšných projektů, dne 27.7.2011 v Praze. 
Další aktivitou byla příprava a vydávání článků s tématikou genderu 
v rámci Vsetínských novin, čtrnáctideníku města Vsetína, který je zdarma 
distribuován do všech domácností na území města. Smysl byl v tom, že 
jednotliví členové týmu kampaně připravili článek na zvolené téma, 
v novinách vyšla pouze jeho část, a pokračování si čtenář mohl dočíst na 
webových stránkách projektu, kde se také mohl zapojit do diskuze na 
dané téma. Takto vzniklo 10 článků, které jsou shrnuty spolu s fotkami, 
které byly použity k výstavě a do sborníku prací. 
V průběhu sledovaného období probíhalo vzdělávání členů týmu. Na 
základě výzvy se členové týmu dohodli na tématech, která jsou pro ně 
zajímavá. Na základě jejich preferencí proběhla školení: Genderově 
korektní jazyk, Zásady jednání s medii, Asertivní jednání, Zásady jednání 
s televizními médii včetně praktického nácviku vystoupení na kameru  
a dvoudenní vzdělávání s účastí zástupců Rady projektu s tematikou „Jak 
kritizovat a být kritizován/a a přitom neurážet a nenechat se urážet“ během 
semináře, který moderovala a lektorsky vedla Marie Haisová, MBA. byly 
také zmíněny novinky z oblasti gendru a rovných příležitostí z pohledu 
legislativního a společenského. Na semináři byl zároveň zhodnocen 
průběh projektu (včetně SWOT analýzy) a diskutovány možné cesty v jeho 
udržitelnosti s ohledem na nové výzvy. Školení přispěla členům týmu 
k odbornějšímu vhledu do problematiky a také naznačila možné cesty 
prosazování tématu v médiích a různých prezentacích. 
 
Hlídání dětí při vzdělávacích akcích formou dětského koutku  
s asistentkami 
Publicita projektu – letáky, propagace akcí, webové stránky, místní tisk 
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Příloha č. 2  Projekt „Rozmanitost nás spojuje“ 

 
Poskytovatel dotace: 
Region Bílé Karpaty „Fond mikroprojektů“ 
 
Specifikace projektu: 
- Výzva Fondu mikroprojektů – Operační program „Program přeshraniční 

spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013“ 
- projekt číslo CZ/FMP.04/0138   
- Předkladatel / příjemce dotace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
- Rozpočet: EUR 18 900,00 
- Projekt je financován ERDF ve výši 85% 
- Harmonogram 1.9.2011 – 31.8.2012 
 
Obsah:  Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality práce a inovace forem  
a metod práce s uživateli/kami a návštěvníky/cemi knihovny (stávajícími i 
potenciálními) především v oblastech prezentace literatury a komunitní a 
sociální role knihoven (s důrazem na specifické cílové skupiny uživatelů)  
a navázání spolupráce pro vzájemné sdílení a realizaci společných aktivit 
v průběhu projektu i po jeho ukončení mezi Masarykovou veřejnou 
knihovnou Vsetín (ČR) a Turčianskou knižnicou v Martině (SR).  
 
Cílové skupiny: 
Knihovnice/ci, studenti, senioři, široká veřejnost 
 
Aktivity projektu  – navázané partnerství mezi MVK Vsetín a Turčianskou 
knižnicou v Martině 

1. Výměnné stáže 
2. Semináře 
3. Exkurze 
4. Společná čtení 
5. Prezentace české a slovenské literatury, kultury, tradic 

 
Partne ři:  Turčianská knižnica v Martině 
 
Podrobný popis aktivit: 
 

Projektové řízení a evaluace  

V rámci projektu funguje realizační tým složený ze zástupců/kyň 
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a Turčianskej knižnice v Martině. 
Realizační tým zajišťuje průběh projektu. Realizační tým se začal scházet 
již před zahájením projektu a je garantem udržitelnosti projektu. 
Komunikace mezi členy týmu probíhá formou osobní, telefonickou či  
e-mailovou. 
 

 



 74

Exkurze pracovník ů Turčianské knižnice (TK) v MVK spojená 
s festivalem Valašské zá ření (9. září 2011) 

Knihovnice Turčianskej knižnice v Martine (25 osob) navštívili partnerskou 
knihovnu ve Vsetíně a obeznámili se s činností knihovny. Součástí 
exkurze byla také prezentace projektů Masarykovy veřejné knihovny 
Vsetín, zaměřených na práci se specifickými cílovými skupinami osob 
sociálně vyloučených, znevýhodněných na trhu práce a zdravotně 
handicapovaných.  
Exkurze proběhla v termínu Valašského záření, tradičního vsetínského 
festivalu, který nabízí mnoho kulturních akcí (výstav, besed, koncertů)  
a také seznámení s valašskou kulturou, tradicemi a rukodělnou výrobou. 
 

Exkurze pracovník ů MVK v TK v Martin ě a účast na Martinské 
poetické jeseni  
(23. Září 2011) 

Pracovnice a pracovníci Masarykovy veřejné knihovny Vsetín (7 osob) 
navštívili partnerskou knihovnu v Martině, seznámili se s její činností  
a poznali i širší kulturní zázemí Martina (muzeum, skanzen).  
Zúčastnili se literární akce „Martinská poetická jeseň“, kde byla 
prezentována literární díla začínajících českých a slovenských autorů.  
 

Účast slovenských partner ů z TK na oslavách vzniku a p řestěhování 
MVK  
(3. října 2011)  

Masarykova veřejná knihovna Vsetín slavila v roce 2011 výročí 90 let od 
svého vzniku a 5 let od přestěhování do nových moderních prostor v 
centru města. Těchto oslav se zúčastnily také tři knihovnice z TK v 
Martine. Narozeninový program byl mimo jiné doprovázen tvořivou dílnou 
nebo společným čtením české a slovenské literatury, podbarvené českou 
a slovenskou hudbou. 
 

Knihovny a senio ři – vzdělávací seminá ř (12. - 13. října 2011)  

Pracovnice Turčianské knižnice (5 osob) se zúčastnily ve Vsetíně 
dvoudenního celorepublikového semináře s názvem „Senioři – 
dobrovolníci, spolupracovníci a partneři v knihovnách“, jehož cílem bylo 
poskytnout knihovníkům informace, zkušenosti a znalosti o práci se 
seniory v knihovnách.  
Odborného semináře, který se především zaměřil na knihovnická témata: 
služby pro seniory, vzdělávání seniorů v knihovnách, senioři jako 
spolupracovníci a partneři knihoven nebo motivace a aktivizace seniorů, 
se zúčastnilo téměř 40 knihovnic a knihovníků (z ČR a Slovenska).  
Během dvou dnů zazněly zajímavé příspěvky jak z praxe knihoven, tak od 
odborníků z oblasti zdravého stárnutí či vzdělávání dospělých. Přednášky 
střídaly interaktivní workshopy. 
Na semináři prezentovala dobrou praxi z TK v Martině její ředitelka Mgr. 
Katarína Vandlíková. K vzájemné výměně zkušeností mezi českými  
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a slovenskými knihovnicemi přispěly i tematické workshopy a neformální 
diskuse během dvoudenního setkání. 
 
Výměnná stáž 3 pracovnic z TK v MVK (23. – 25. listopad u 2011) 

V Masarykově veřejné knihovně Vsetín se ve dnech 23.- 25. listopadu 
zúčastnily výměnné stáže  knihovnice Adriana Škumátová, Lenka Škutová 
a Jana Nemcová z Turčianské knižnice v Martině. 
Po tři dny čerpaly zkušenosti na různých odděleních Masarykovy veřejné 
knihovny Vsetín (dětské půjčovny – besedy pro školy, senior klub, 
každodenní provoz výpůjčních služeb – práce s dětmi; akvizice a 
katalogizace; oddělení služeb pro dospělé, K klub – studovna, čítárna, 
hudební oddělení; informační centrum).  
Součástí stáže byla také účast na odborném semináři Klubka dětských 
knihoven Zlínského kraje s názvem „Inspirace pro práci s d ětmi“,  kde 
byly prezentovány příklady dobré praxe v knihovnách při práci s dětmi ve 
Zlínském kraji i na Slovensku. 
Stážistky také navštívily večerní slavnostní vyhodnocení literární soutěže 
Talent ze šuplíku, spojené s besedou s Martinem Stöhrem, básníkem, 
vydavatelem a redaktorem časopisu Host. 
Slovenské knihovnice poznaly vsetínské památky a dominanty. 
 
Účast slovenských partner ů na kulturní akci Valašské Vánoce  MVK  
(29. listopadu 2011) 

Zástupci Turčianské knižnice se zúčastnili ve vsetínské knihovně kulturní  
a komunitní akce s názvem Kouzlo Valašských Vánoc, jejímž cílem je 
představení lidových tradic, vánočních lidových zvyků a obyčejů zejména 
mladé generaci prostřednictvím společného čtení, zpívání valašských 
koled a ukázkami dovednosti lidových umělců a tvořivých dílen. Se dvěma 
slovenskými knihovnicemi přijel na akci slovenský fujarista v tradičním 
lidovém kroji. Ten zpestřil setkání hrou na fujaru – nástroj slovenských 
pastevců. Tento zvuk nádherně dokreslil předvánoční atmosféru  
a slovenský hudebník si poté i neplánovaně zazpíval s valašskou 
cimbálovou kapelou, která během akce hrála převážně koledy. Slovenští 
partneři představili během akce některé nástroje slovenských pastevců – 
nádoby, zvonce, formy na výrobu sýra, píšťaly a další. Při akci byla 
prezentována slovenská literatura s možností zapůjčení v knihovně. 
Literárne Vianoce v TK v Martin ě (19. prosince 2011) 

Pracovnice Masarykovy veřejné knihovny Vsetín (centrální půjčovna, 
K klub, informační centrum, vedení) se zúčastnily literárně hudebního 
setkání v TK Martin, zaměřeného na vánoční tématiku, kde byla 
představena slovenská i česká vánoční poezie včetně hudebního 
doprovodu. V programu vystoupily děti – od těch nejmenších až po ty 
starší, s pásmem koled a povídání. Vystoupení také prokládal zpěvem 
koled a čtením vánočních příběhů a zvyků místní seniorský sbor. 
České knihovnice přispěly do programu tvořivou dílnou, kde ukázaly  
a umožnily jednoduchou výrobu voňavých vánočních dekorací z včelích 
plástů. Spoustu účastníků, kteří si z dílny odnášeli voňavé a krásné 
ozdoby, touto rukodělnou aktivitou nadchly. 
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Zabezpečení publicity projektu 

V rámci realizace projektu je zajišťována propagace a jsou dodržována 
pravidla pro publicitu.  
Během sledovaného období byla propagace zajištěna tímto způsobem: 
1) tištěnými a rozmnoženými materiály + e-maily (plakáty, pozvánky, 
bloky, propisky Zpravodaj Masarykovy veřejné knihovny Vsetín);  
2) bannery s informacemi o projektu - pro centrální knihovnu i 3 dětské 
pobočky – znázorňují mladé lidi při čtení 
3) tiskové zprávy v tisku  
4) byla zřízena webová stránka projektu a Facebook pro uživatele/ky  
z české i slovenské strany.  
Technické zajišt ění projektu 

V rámci projektu bylo pořízeno vybavení, které se používá při realizaci 
aktivit – notebook, flipchart, kopírka atd. 
Byla nakoupena česká a slovenská literaturu k zapůjčení v MVK i TK. 
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Příloha č. 3  Ostatní projekty 

 
Projekt „Talent ze šuplíku V“ 
 
Poskytovatel dotace: 
Zlínský kraj, Ministerstvo kultury ČR 
 
Specifikace projektu: 
- Smlouva D/1049/2011/KUL o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

z rozpočtu Zlínského kraje ze dne 23.05.2011 a Rozhodnutí č.j. 3/86 – 
MK-S 3648/2011 – OUK   

- Předkladatel / příjemce dotace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
- Rozpočet: Kč 10 000,00 (5 000,00 MK ČR a 5 000,00 ZK) 
- Harmonogram: leden – prosinec 2011 
 
Obsah:  Hlavním cílem projektu je podpora zájmu o čtenářství, literaturu a 
vlastní tvorbu. Po úspěšných čtyřech ročnících v letech 2003 - 2009  
navázala soutěž pátým jubilejním ročníkem v roce 2011. Soutěž objevuje 
nové „Talenty ze šuplíku“ a dává šanci mladým autorům a autorkám 
prezentovat své práce. Nejlepší práce byly vydány ve sborníku. 
 
Cílové skupiny: 
Veřejnost – autoři ve věkové kategorii 15 - 30 let. 
 
Aktivity projektu:   
1. vyhlášení soutěže 
2. sesbírání, výběr a hodnocení prací 
3. sestavení a vydání sborníku 
4. slavnostní vyhodnocení nejlepších prací 
5. PR 
 
 
Projekt „O poklad strýca Juráša aneb “Klik! tak jse m tady!“ 
Okresní kolo 
 
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo kultury ČR 
 
Specifikace projektu: 
- Smlouva Rozhodnutí č.j. 3/87 – MK-S 3649/2011 – OUK 
- Předkladatel / příjemce dotace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
- Rozpočet: Kč 10 000,00 
- Harmonogram: leden – prosinec 2011 
 
Obsah:  Trvale udržovat zájem dětí i pedagogů o čtení a literaturu a 
podpořit vlastní literární tvorbu dětí s možností publikace textů. Motivovat 
děti a mladé lidi k četbě, rodnému jazyku, sebevyjádření v psaném textu a 
v neposlední řadě i k smysluplnému prožití volného času. Soutěž O poklad 
strýca Juráša aneb “Klik! tak jsem tady!“ byla vyhlášena v říjnu 2010 
v rámci celostátní akce Týden knihoven, uzávěrka byla 30.listopadu 2010. 
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Soutěžící jsou rozděleni do čtyř věkových kategorií: 1.-3. třída, 4.-5. třída, 
6.-7. třída a 8.-9. třída – tematicky na prózu, poezii a komiks. První tři 
práce z každé kategorie postupují z místního do okresního kola a do 
krajského kola. Součástí slavnostního vyhodnocení byl kulturní program 
s autorským čtením vítězů. Vítězové v jednotlivých kategoriích získali 
hodnotné ceny a diplomy jim předali zástupci města Vsetín. 
 
Cílové skupiny: 
Děti – žáci ZŠ 
 
Aktivity projektu:   
1. vyhlášení soutěže 
2. sesbírání, výběr a hodnocení prací 
3. slavnostní vyhodnocení nejlepších prací 
4. PR 
 
Projekt „Knihovna bez bariér IX.“ 
 
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo kultury ČR 
 
Specifikace projektu: 
- Smlouva Rozhodnutí č.j. 2/19 – MK-S 3552/2011 – OUK 
- Předkladatel / příjemce dotace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
- Rozpočet: Kč 8 000,00 
- Harmonogram: leden – prosinec 2011 
 
Obsah:  Cílem projektu je podpora všeobecné dostupnosti knihovnických 
služeb fondů pro občany se zdravotním postižením. 
Projekt umožnil nákup zvukových knih na MP3 a CD pro občany se 
zrakovým postižením. Zvuková knihovna je společenským a informačním 
místem pro zrakově postižené, kde si mohou zapůjčit knihy a mají přístup 
k internetu. Knihovna současně nabízí příjemný prostor pro setkávání 
zrakově postiženým a jejich přátelům. Mohou si půjčovat zvukové knihy, 
setkávat se individuálně, s přáteli, ale i při klubových aktivitách a 
besedách. 
 
Cílové skupiny: 
Osoby se zrakovým postižením 
 
Aktivity projektu:   
Nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké (MP3 a CD nosiče) 
 
 
Projekt „Seminá ř „Senio ři – dobrovolníci, spolupracovníci 
a partne ři v knihovnách.“ 
 
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo kultury ČR 
 
Specifikace projektu: 
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- Předkladatel / příjemce dotace: SKIP / realizátor Masarykova veřejná 
knihovna Vsetín 

- Rozpočet: Kč 32 000,00 
- Harmonogram: říjen 2011 
 
Obsah:  Cílem projektu bylo poskytnout knihovníkům penzum informací, 
zkušeností a znalostí, které se vztahují k práci se seniory v knihovnách. 
Na základě teoretických i praktických poznatků byla vytvořena platforma 
pro výměnu zkušeností a nacházení nových možností v rozvoji práce se 
seniory ve veřejných knihovnách. 
 
Cílové skupiny: 
Pracovníci knihoven a dalších vzdělávacích institucí 
 
Aktivity projektu:   
Dvoudenní seminář s odbornými příspěvky a výměnou dobré praxe. 
 
 
Projekt „Harmonizace národních autorit s lokálními 
autoritami MVK Vsetín a kontrola duplicit národních  a 
lokálních autorit“ 
 
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo kultury ČR 
 
Specifikace projektu: 
- Rozhodnutí č.j. 1120/2011 SOLK (VISK 9 - Rozvoj souborného 

katalogu CASLIN a souboru národních autorit) 
- Předkladatel / příjemce dotace: SKIP / realizátor Masarykova veřejná 

knihovna Vsetín 
- Rozpočet: Kč 54 000,00 
- Harmonogram: leden - prosinec 2011 
 
Obsah:  Cílem projektu bylo začít se systematickou harmonizací národních 
autorit s lokálními autoritami MVK Vsetín a jejich deduplikací.  
 
Aktivity projektu:   
Bylo zharmonizováno 3 989 jmenných autorit v databázi knih a ostatních 
druhů dokumentů a odstraněno 723 duplicit. 
 
Projekt „Aktivní život senior ů ve Vsetín ě 2011“ 
 
Poskytovatel dotace: 
Město Vsetín 
 
Specifikace projektu: 
- Smlouva o poskytnutí účelově vázaných dotací z rozpočtu města 

Vsetína č. 105/2011/SPKP/MGI/27 
- Předkladatel / příjemce dotace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
- Rozpočet: Kč 4 000,00 
- Harmonogram: leden – prosinec 2011 
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Obsah:  Hlavním cílem projektu je umožnit seniorům ze Vsetína a blízkého 
okolí setkávání, celoživotní vzdělávání, rozvoj mezilidských vztahů, 
mezigeneračních setkávání a podpořit aktivní účasti seniorů v životě 
města.  
Knihovna podporuje uplatnění životních a profesních zkušeností seniorů 
pro společnost a vytváří seniorům podmínky pro komunitní setkání. 
 
Cílové skupiny: 
Senioři do 70ti let, senioři nad 70 let, vsetínská veřejnost (děti, rodiče) 
 
Aktivity projektu:   
Besedy na různá témata (cestování, počítače, zahrádka, umění atd.)  
cca 1x týdně v sídlištní knihovně v Luhu. 
 
 
Projekt „O poklad strýca Juráša aneb Klik a jsem ta dy“ 
Městské kolo  
 
Poskytovatel dotace: 
Město Vsetín 
 
Specifikace projektu: 
- Smlouva o poskytnutí účelově vázaných dotací z rozpočtu města 

Vsetína č. 107/2011/SPKP/MGI/25 
- Předkladatel / příjemce dotace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
- Rozpočet: Kč 5 000,00 
- Harmonogram: 5.10.2010 – 3.3.2011 
 
Obsah:  „O poklad strýca Juráša aneb Klik a jsem tady“ je literární soutěž 
určená pro děti 1. až 9. třídy ZŠ. Téma „Klik a jsem tady“ otevřelo otázky, 
zda počítač může nahradit kamaráda, zda si děti dokážou udělat čas na 
opravdové kamarády, co obnáší „kamarádství“ přes internet a další. 

Literární soutěž podporuje kreativitu dětí (tvůrčí psaní) a nabízí 
smysluplně prožitý čas. Soutěž byla tříkolová – městské, okresní  
a krajské kolo. 

 
Cílové skupiny: 
Děti – žáci ZŠ 
 
Aktivity: 
1. vyhlášení soutěže 
2. sesbírání, výběr a hodnocení prací 
3. slavnostní vyhodnocení nejlepších prací 
4. PR 
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Projekt „Den bez bariér v nás a kolem nás“ 
 
Poskytovatel dotace: 
Město Vsetín 
 
Specifikace projektu: 
- Smlouva o poskytnutí účelově vázaných dotací z rozpočtu města 

Vsetína č. 106/2011/SPKP/MGI/24 
- Předkladatel / příjemce dotace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
- Rozpočet: Kč 5 000,00 
- Harmonogram: září 2011 
 

Obsah:  Akce přispěla k trvalému zlepšování klimatu ve společnosti 
a podpořila změnu ve vnímání problematiky zdravotně postižených 
a jejich běžného života s ostatními občany. 

 

Cílové skupiny: 
Zdravotně znevýhodnění obyvatelé, široká veřejnost 
 
Aktivity: 
Osvětová kampaň na náměstí s doprovodnými aktivitami 
 
 
Projekt „Den senior ů aneb p říběhy ožívají“ 
 
Poskytovatel dotace: 
Město Vsetín 
 
Specifikace projektu: 
- Smlouva o poskytnutí účelově vázaných dotací z rozpočtu města 

Vsetína č. 157/2011/SPKP/MGII/28 
- Předkladatel / příjemce dotace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
- Rozpočet: Kč 8 000,00 
- Harmonogram: říjen 2011 
 
Obsah:  osmý ročník  akce Den seniorů ve velkém sále Domu kultury, 
tentokrát se spisovatelem  Josefem Holcmanem, autorem knih O slivovici, 
Cena facky aj. a hudebníky  Františkem Segradem a Alešem  Mrnuštíkem. 
Akce byla uspořádána ve  spolupráci s Charitou Vsetín. 
 
Cílové skupiny: 
Senioři do 70 let, senioři nad 70 let, občané města Vsetín 
 
Aktivity: 
1. Kulturní program pro účastníky s výše zmíněnými účinkujícími 
2. Prezentace poskytovatelů služeb pro seniory ve Vsetíně 
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Projekt „Senio ři komunikují“ 
 
Poskytovatel dotace: 
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových a Nadace České 
spořitelny 
 
Specifikace projektu:        
- Smlouva, kterou se upravují bližší podmínky poskytnutí nadačního 

daru/ů v rámci realizace projektu SENIOŘI KOMUNIKUJÍ č. 1150210-
034, ze dne 15.04.2011 

- Předkladatel / příjemce dotace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
- Rozpočet: Kč 49 700,00 
- Harmonogram: květen - září 2011 
 
Obsah:  Cílem projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání  
a užívání osobních počítačů a platebních karet. Projekt byl zaměřen 
především na skupinu seniorů, která doposud neměla příležitost se 
seznámit se zmíněnými moderními komunikačními prostředky. Nadační 
fond pomáhá v překonání tohoto handicapu, kterým by generace seniorů 
už neměly být tolik poznamenány. 
Aktivity: 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín zrealizovala v rámci projektu tři 
týdenní počítačové kurzy pro seniory ve vesnicích v okolí Vsetína (Ústí, 
Horní Lideč, Liptál).  
Cílové skupiny: 
Senioři  
 
Aktivity: 
13ti hodinový počítačový kurz pro seniory (3x) 

 

Projekt „Kurzy základní po čítačové gramotnosti pro cizince 
ve Zlínském kraji“ 
 
Poskytovatel dotace: 
Česká republika – správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR 
 
Specifikace projektu:        
- Smlouva o poskytování služeb č. UT-6-133/2011, ze dne 04.03.2011 
- Předkladatel / příjemce dotace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
- Rozpočet: Kč 38 400,00 
- Harmonogram: květen - prosinec 2011 
 
Obsah:  Obsahem nabídky byla realizace 3 kurzů základních počítačových 
dovedností pro cizince. Jednalo se o 40ti hodinový kurz zaměřený na tyto 
tematické celky: Základy obsluhy počítače, Internet a elektronická pošta, 
Textový editor Word.  
 
Cílové skupiny: 
Cizinci 
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Aktivity: 
40 ti hodinový počítačový kurz (3x) 
 
 
Projekt „Zvýšení adaptability zam ěstnanc ů organizací 
působících v sekci kultura“ 
 
Poskytovatel dotace: 
MPSV v rámci OP LZZ, výzva č. 33 
 
Specifikace projektu:        
- Podpora de minimis 
- Předkladatel / příjemce dotace: Unie zaměstnavatelských svazů 
- Rozpočet: Kč 373 578,43 
- Harmonogram: leden - prosinec 2011 
 
Obsah:  Vzdělávání vlastních zaměstnanců – absolvované moduly: 
Ekonomie a účetnictví institucí působících v kultuře, Změny a nové 
postupy v ekonomické praxi institucí v kultuře, Základy fundraisingu, 
Komunikační dovednosti v kultuře, Manažerské dovednosti pro 
zaměstnance institucí v oblasti kultury, Projektový management v kultuře, 
Řízení lidských zdrojů, Inovační knihovnický kurz pro pracovníky v 
kulturních organizacích – Fondy, Inovační knihovnický kurz pro pracovníky 
v kulturních organizacích - Práce s dětmi v knihovnách, Inovační 
knihovnický kurz pro pracovníky v kulturních organizacích – Služby, 
Inovační knihovnický kurz pro pracovníky v kulturních organizacích - 
Společný základ, angličtina. 
 
Cílové skupiny: 
Pracovníci MVK 
 
Aktivity: 
Specifické vzdělávací kurzy 
 
 
Projekt „Literární jaro“ 
 
Poskytovatel dotace: 
vícezdrojové financování 
 
Specifikace projektu:        
- Probíhá ve spolupráci s Nadací Masarykova gymnázia Vsetín 
- Harmonogram: březen - červen 2011 
 
Obsah:  Cyklus literárních besed se spisovateli. V MVK  Vsetín se 
uskutečnily literární besedy se spisovateli: Antonínem Bajajou s hudebním 
doprovodem Zuzany Lapčíkové;  Miroslavem Zikmundem, Edou Kriseovou 
a A.Bajajou – průvodcem besedy.  
Milovník, odborník, zaměstnanec knihovny města Ostravy Bohdan 
„BoboKing“ Volejníček seznámil návštěvníky v rámci besedy s názvem 
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„HISTORIE LITERÁRNÍHO HORORU aneb kdo jsou otcové a matky 
knižní hrůzy?“ s tímto literárním žánrem. 
Těchto literárních besed se kromě studentů MG Vsetín zúčastnila  
i vsetínská veřejnost. 
Další besedy a setkání proběhly v aule Masarykova gymnázia. 
 
Cílové skupiny: 
Studenti, široká veřejnost 
 
Aktivity: 
Literární besedy 
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Příloha č. 4   Besedy, p řednášky, vzd ělávací  a kulturn ě 
spole čenské akce 

 
Literární: 
SEMAFOR V KYTICI, KYTICE V SEMAFORU  - aneb Kytice - volně podle 
K. J. Erbena - v poetice Jiřího Suchého. Večerem provází Lubomír 
Gajdušek. 
NA KRÁSNÉ MODRÉ DŘEVNICI - známý prozaik Antonín Bajaja čte  
z románu oceněného Státní cenou za literaturu 2010. Hudební doprovod 
Zuzana Lapčíková. Večerem provází Pavel Kotrla. 
HISTORIE LITERÁRNÍHO HORORU  – kdo jsou otcové a matky knižní 
hrůzy? Napřímč tímto literárním žánrem nás provede zaměstnanec 
knihovny města Ostravy Bohdam „BoboKing“ Volejníček. 
VEČER S NAKLADATELEM MARKEM TUR ŇOU - Marek Turňa 
představí úspěšné nakladatelství Kniha Zlín a povypráví o vydávání knih 
v Čechách a na Slovensku. Večerem provází Pavel Kotrla. 
MIROSLAV ZIKMUND, EDA KRISEOVÁ  - beseda se spisovateli. V rámci 
cyklu Literární jaro ve Vsetíně. Provází Antonín Bajaja. 
OBJÍMAL JSEM R ŮŽI - prezentace sbírky básní Miloše Šimurdy. 
Moderuje: Tomáš Mikulaštík. Hudební doprovod: Martina a Barbora 
Slamkovy. 
RUCE A KŘÍDLA V RADOSTI  - beseda s akademickým sochařem 
Pavlem Drdou. 
Večerem doplněným ukázkami z tvorby doprovází Pavel Kotrla. 
VĚTR RÁŇÁ OŘECHY NA STROMĚ ZA DOMEM - setkání s fejetony  
a poezií Petra Odehnala. 
ERBENOVY SNY - koláž z Erbenovy nepublikované poezie v podání 
divadla Agadir. 
SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ LIT. SOUTĚŽE TALENT ZE ŠUPLÍKU  - 
za účasti Martina Stöhra, básníka, vydavatele a redaktora časopisu Host. 
Uvádí: Pavel Kotrla. 
 
Regionální:  
JAK SE ŽILO VE VSETÍN Ě PŘED 90 LETY – knihovna v letošním roce 
slaví 90 let a historik David Valůšek nám přiblíží, jaká byla tehdy 
atmosféra v našem městě, jak žili tehdejší obyvatelé Vsetína. 
VEČER PRO KNIHOVNU A JEJÍ P ŘÁTELE  – knihovna slaví 90 let. 
VALAŠSKÉ VELIKONOCE  - zdobení vajíček, pletení pomlázky a další 
valašské velikonoční zvyky a tradice. 
VSETÍN V DOBĚ OKUPACE  - beseda k výročí osvobození Vsetína. 
PROMĚNY VSETÍNSKÉHO DOLNÍHO NÁMĚSTÍ - večerem provází 
historik David Valůšek. 
VALAŠSKÉ VÁNOCE  - přijďte nasát trochu pohodové předvánoční 
atmosféry…  
Přiblížení tradičních valašských zvyků a obyčejů v období Vánoc, 
podbarveno vánoční hudbou. 
 
Cestopisné: 
ZÁPADNÍ PARKY KANADY  - putování za přírodními krásami. Večerem 
provází Libor Bureš. 
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TADŽIKISTÁN – FANSKÉ HORY  - beseda o třítýdenním přechodu pohoří 
Fanských hor, dosahujících výšky až 5500 mnm. Fanské hory, plné 
vysokých zaledněných štítů, nádherných jezer a zelených pastvin, jsou 
považovány za asijské „Dolomity“ a jsou neprávem opomíjeny z důvodů 
blízkosti Pamíru 
RUSKEM NA SEVER A ZPĚT – cestopisná beseda s Michalem Šlerkou. 
EXPEDIČNÍ KAMERA  – to nejlepší z českých i zahraničních 
outdoorových snímků o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních 
zážitcích i sportech. 
VLEKAŘEM V OLYMPIJSKÉM WHISTLERU  – o cestě na Alijašku 
s Davidem Dubčákem. 
EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA  – beseda s Jiřím Pánkem o 
Evropské dobrovolné službš a pobytu v Dánsku. 
TANZÁNIE A KE ŇA - Marian Chytka nás provede po masivech 
Kilimandžára, Mt. Kenya a dále některými keňskými parky. Ze své 
třítýdenní cesty si dovezl spoustu úžasných fotografií, které vám rád 
ukáže. 
NA KOLE I PĚŠKY ZA KRÁSOU A KLIDEM  - autor a nakladatel Martin 
Leschinger se s námi podělí o své fotografie, které se staly podkladem pro 
jeho knihy Cyklovýlety po Česku a Východní Čechy a okolí  – nejkrásnější 
výlety. Pohovoří také o přírodních a historických zajímavostech České 
republiky, také o zajímavých trasách pro naše výlety na kole. Povídání se 
dotkne i několika nejen literárních osobností. 
INDIE – RADŽASTÁN A GUDŽARÁT  - beseda s promítáním cestovatelů 
Dušana Jiráska a Alexandry Polákové o cestě do Indie, během níž 
navštívili turisty obdivované státy Radžastán a Gudžarát. 
ČERNOHORSKÉ OHLÉDNUTÍ  - o horách, moři a památkách se Zdeňkem 
Drgou. 
ŽIVOT V RUDÉM MOŘI - cestopisná beseda s Janou Matochovou. 
CESTY ČESKÉ ROZVOJOVÉ POMOCI – MONGOLSKO  - Mgr. Eva 
Vernerová, koordinátorka projektů na Univerzitě Palackého v Olomouci,  
v roce 2010 navštívila Mongolsko a vytvořila filmový dokument, který vám 
představí. 
KYPR – DVOJÍ TVÁŘ JEDNOHO OSTROVA  - putování za přírodními 
krásami a historií rozděleného ostrova ve Středomoří. Beseda doplněna 
promítáním, přednáší Libor Bureš. 
 
Různé: 
PROČ MŮŽE NÁBOŽENSTVÍ VYVOLAT NÁSILÍ?  - násilí a náboženství 
získávají na významu především v obdobích, kdy autorita je zpochybněná, 
protože násilí a náboženství představují způsoby, jak je možné autoritu 
zpochybnit a nahradit. Večerem provází Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc. 
ODKRÝVÁNÍ VELIKONO ČNÍHO TAJEMSTVÍ  - interaktivní program 
spojený s přípravou na Velikonoce. Lektorsky povedou Gertrud Adelmann 
a Anita Dehling. 
NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - v tomto březnovém týdnu (14. 
- 20. 3. 2011) se veřejnost dozvídá o výsledcích výzkumu mozku 
srozumitelnou formou prostřednictvím stovek akcí. 
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ  - loutkové představení pro děti od 
5 let v podání Divadla Bořivoj. 
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KONFERENCE „MÁME ROVNÉ ŠANCE“  - závěrečná konference 
k ukončení projektu „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně 
Vsetín“. 
RADKA KVÍ ČALOVÁ – HINMALAYA PEACE HOME  - dětský domov pro 
tibetské děti a sirotky v nepálském Káthmandú, smysluplný způsob 
podpory "ztracených dětí" a reálná naděje pro svobodný Tibet. Uvádí Jan 
Plšek. 
ARCHITEKTURA 21. STOLETÍ  - přednáška o současné světové 
architektuře přehlednou a zábavnou formou. Stavby, které se svou 
odvážností zapsaly do dějin současného designu. Přijďte se přesvědčit, že 
současná světová architektura není nuda. Přednášející Ing. arch. Ondřej 
Hozák, zakladatel Výukového festivalu Architektury a Designu. 
BIBLE, VČERA, DNES A ZÍTRA  - unikátní putovní výstava, na které bude 
k vidění více než 300 různých exponátů Biblí v bezmála 80 jazycích. 
K dispozici budou také různé kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, 
obrázkové Bible, mapy, CD, DVD nebo zajímavé studijní materiály a 
komentáře. Součástí výstavy budou přednášky a diskuse. Nebude chybět 
ani ruční přepis bible, soutěže a mnoho dalšího... 
PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ V KNIHOVNĚ – odpoledne plné zpěvu a tance 
DIVADLO BUDU  – divadelní představení na ukončení prázdnin. 
TÝDEN KNIHOVEN 2011 - 15. ročník celostátní akce Týden knihoven, 
letos s mottem „15.  kraj České republiky - kraj knihoven“. 
PĚT LET V NOVÉ KNIHOVNĚ - srdečně vás zveme na oslavu výročí 
knihovny. 
Prezentace slovenské literatury v podání slovenských knihovníků a mnoho 
dalšího. 
DEN SENIORŮ aneb PŘÍBĚHY OŽÍVAJÍ  - s Josefem Holcmanem, 
autorem knih O slivovici, Cena facky aj...Za doprovodu: Františka Segrada 
 a Aleše „Mrni“ Mrnuštíka.  
HLOUPÉ KRÁLOVSTVÍ  - účinkuje loutkový soubor Čmukaři z Trutnova. 
VIRTUÁLNÍ REALITA – KYBERŠIKANA  - přednáška se koná v rámci 
projektu prevence kriminality realizovaného městem Vsetín za podpory 
Ministerstva vnitra ČR. 
NA VÁNOCE DLÚHÉ NOCE  - předvánoční čtení, tvoření a hudba.  Za 
zvuku vánočních příběhů a melodií si vyrobíme něco krásného na 
stromeček. 
DOBROVOLNÍCI MEZI NÁMI  - výstava fotografií o dobrovolnictví, která 
vznikla u příležitosti Evropského roku dobrovolných činností na podporu 
aktivního občanství vyhlášeného Radou EU. 
 
Zvuková knihovna: 
Putování jižním Polskem – lektor A. Štrbík 
Beseda k výročí knihovny – lektorka H. Gajdušková 
Koncert žáků MG- pod vedením H. Kaločové 
Beseda s místostarostou Petrem Křenkem 
Cestování po Novém Zélandu – lektorka J. Krajčová 
Novinky ve zvukové knihovně – lektorka P. Panovcová 
Od Velké Moravy svítá – lektorka J.Grobcová 
Promítání filmu pro nevidomé – lektor P. Mašek 
Lurdy – lektor A. Štrbík 
Ten vánoční čas – vystoupení folklórního souboru Malá Jasénka 
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Senior klub Luh: 
Cestujeme za poznáním : Nový Zéland – provází JUDr. Libor Bureš 
Vzpomínka na Indii – provází Ing. Věra Stradějová  
Rok 2010 z pohledu rostlinolékaře – přednáší Ign. Věra Stradějová 
Cestujeme za poznáním : Porýní – Německo – průvodce Oldřich Duda 
Májové melodie s poezií - Průvodce: Bohumil Švec a členky Tilie 
Benátky jinak – průvodce Alois Štrbík 
Jak číst vyúčtování za teplo – lektor Josef Pelc 
Meteorologie – lektor  P. Svozil 
Antický Řím – lektor A.Štrbík 
Vánoční naladění – lektor B.Švec + Tilia 
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Příloha č. 5  Vzdělávací aktivity pro ve řejnost 

 
Vzdělávání v rámci projektu Ženy a muži v komunitní kni hovn ě (OP 
LZZ – Sociální integrace) 

− Počítačové kurzy pro veřejnost (akreditované) – 40, 80 
hodinové, kombinované, využití e-learningu 

− Jazykové kurzy 
− Tematické kurzy a psychosociální výcvik 
− Vytvoření, vzdělávání týmu dobrovolníků kampaně RP 
− Konference mateřských center 
− Dotazníkové šetření pro zaměstnavatele 

Podrobnější informace v příloze č.1 
 
Vzdělávání v Akademickém roce pro seniory  

- modul PC – 2x 
- Senioři a bezpečí 
- Trénování paměti 

 
 Počítačové kurzy „Senio ři komunikují“   

- Ústí u Vsetína 
- Liptál 
- Horní Lideč 

 
Kurz „Digitální fotografie pro ve řejnost“ 

- Základy práce s digitální fotografií 
 
Vzdělávání ve spolupráci s dalšími subjekty 

− Centrum na podporu integrace cizinců Zlínského kraje 
1. Zajištění výuky PC kurzu – 3 večerní PC kurzy pro cizince, 

jejichž výuka byla zajištěna lektory MVK 
2. Spolupráce při výuce jazyka českého - celoročně (pondělí  

a úterý večer) 
Policie ČR – Kyberšikana 
KDK ZK - Scénické čtení 
Muzeum Brněnska, p.o. a Památník písemnictví na Moravě - seminář 
„Tvůrčí psaní“  
OVB Allfinanz, a.s. – Kurz „Finanční gramotnost“ (Peníze, vznik peněz, 
Bankovnictví; Investice a kapitálový trh, Stavební spoření; Pojištění osob; 
Pojištění majetku; Hypoteční úvěry; Úvěry, meziúvěry, finanční plánování 
Česká zemědělská univerzita v Praze – Virtuální univerzita třetího věku  
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Příloha č. 6  Pro děti 

 
Besedy v rámci zpracované Nabídky akcí školám a školním družinám  
(více info http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/dokumenty-ke-stazeni-
10040/#stay). Knihovnice dětských půjčoven zpracovávají besedy pro 
školy i „na zakázku“. 
 
Uskute čněné akce: 
Bavíme se v knihovně, Dětský koutek v knihovně, Hrajeme si v knihovně, 
Pohádky, Knihovna nás baví, Máme rádi zvířata, Skládám básně, je mně 
krásně, Pohádkové hádanky, Webovou divočinou, Hádanky a rébusy, 
Neotesánek, Narozeniny v knihovně, Pasování prvňáčků, Dobrodružná 
literatura, Odpoledne v knihovně, To si přeti, Hodinka škovného Tvořínka, 
První čtení, čteme sami, Velikonoce v literatuře, Páteční odpoledne 
s knihovnou, Kvízy s vyhodnocením, Václav Čtvrtek, Vyhledávání autorů, 
Čím budu, až budu velký, Z pohádky do pohádky, Škola naruby – beseda 
s Šárkou Junkovou, Dobrodružsví s dětským hrdinou, Aktivně v knihovně, 
Čtení na pokračování, Řecké báje a pověsti, Voda, voděnka studená, 
První čtení na prázdniny, Cesta kolem světa, Němcová, Erben, ilustrátoři, 
novinky, Knížka pro prvňáčka, Poprvé v knihovně, Čteme všichni, čteme 
rádi, Vysvědčení v knihovně, Kolo štěstí, Velikonoce,  O dvanácti 
měsíčkách, Popletená pohádka, K. H. Mácha, Pohádky, Zdobíme 
knihovnu, Knihovna je domeček, Turnaj v dámě, Duhový most, Jarní 
tvoření, Aprílové hrázky, Máme pod čepicí, Hod na velikonoční terč, 
Exupery – Malý princ, Abeceda hrou, O pejskovi a kočičce, Hrnečku vař, 
Knihy pro prvňáčka, Odpolední promítání pro děti a mládež, Čtení na 
prázdniny, Zvyky a obyčeje, Sportovní abeceda, Macourkoviny, Kdo bzučí 
je medvěd, Alík a počítač, Jak pejsek s kočičkou pekli dort, Máme pod 
čepicí, Velikonoce v literatuře, Pohádkové dopoledne, Roald Dahl, Škola 
naruby, Čtenářské deníčky,  
Do knihovny za knihou, Knihovna patří nám, Malý princ, Hrátky 
s abecedou, Putování za básničkou, Knihovna – můj největší kamarád, 
Karel Hynek Mácha, Co všechno už vím, díky čtení, Můj nevidomý 
kamarád, Zvířátka v zimě, Mikulášské tvoření, Ten Vánoční čas, Těšíme 
se na Vánoce, Prvňáčci v knihovně, Týden knihoven s Erbenem, Ivona 
Březinová, Sportovní hrátky, Podzimní odpoledne v knihovně, Podzimní 
čtení v knihovně, To si přečti, Řecké báje a pověsti, Vyber si tu pravou 
knihu, Páteční čtení v knihovně, Chodí básník okolo, zahrajme si na něho, 
Knihovnické odpoledne, Učím se číst v knihovně, Krteček v knihovně, 
Předvánoční věštění, Podzimní radovánky, Knihovnická lekce, Rýmování 
pro zasmání. 
 
Internetová sout ěž Webovou divo činou  
Dětské půjčovny se v lednu zapojily do internetové soutěže -– kterou 
vyhlašuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad vyhlašuje každoročně 
soutěž pro děti a mládež, a to u příležitosti „Dne ochrany osobních údajů“. 
Půjčovny pro d ěti svými aktivitami pomohly uspořádat  pro vsetínské 
děti ve věkové kategorii 7–10 let  soutěž v bezpečném a pohotovém 
užívání internetu. Hra učí děti zábavnou formou pracovat s počítačem, 
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chovat se na internetu bezpečně a také ohleduplně k ostatním. Navíc se 
děti při hře dozvěděly mnoho důležitých informací o svých právech. 
 
Literární soutěž „O poklad strýca Juráša aneb Klik! Tak jsem tady“  
Do letošního ročníku soutěže O poklad strýca Juráša bylo odevzdáno 
celkem 146 prací, z toho prózu zastupovalo 113 p říspěvků, poezii 22 
příspěvků a oblíbenou kategorií se stal také komiks, kam p řispělo 
celkem 11 autor ů. 
 
Projekt Škola naruby  vybízí děti a rodiče ke společnému čtení. Děti 
dostaly Čtenářský deníček, do kterého zapisují vše, co společně s rodiči 
přečetly a navíc děti rodiče (prarodiče, sourozence) i známkují  
a „poznámkují“. Své zážitky z četby vyjadřují do deníčku také výtvarně.  
 
Projekt Čtení pomáhá  podporuje rozvoj čtenářství a umožňuje dětem  
a mládeži přímo se podílet na charitativní činnosti. Mladí vsetínští čtenáři 
se zapojili do tohoto projektu díky návštěvám v dětských půjčovnách.  
 
Pasování prv ňáčků na čtenáře knihovny  se zúčastnilo přibližně 250 
žáků z 13 prvních tříd ze 7 vsetínských základních škol. Děti složily 
čtenářský slib a po jednotlivých třídách byly slavnostně pasovány na rytíře 
řádu čtenářského. Každá třída obdržela pasovací glejt, který stvrzoval 
přijetí dětí mezi čtenáře 
  
Půjčování tématických kuf říků.  
V knihovně v Luhu jsou k dispozici 2 kufříky: Začínáme číst a psát, Lidské 
tělo; v knihovně na Trávníkách si děti mohou půjčit kufříky: Logopedie, 
Zvířata a v knihovně v Rokytnici je k dispozici: Dopravní výchova, Moře  
a oceány. Kufříky se později mezi dětskými půjčovnami vymění. 
 
Projekt Knížka pro prv ňáčka. Po splnění kritérií projektu (absolvování 
několika akcí v knihovně) vsetínští prvňáčci dostali díky projektu zdarma 
knihu Zmizelá škola - autor: Daniela Krolupperová, ilustrace: Eva 
Sýkorová – Pekárková. 
 
Prázdninová knihovna   - kreativní dílny a zábavně vzdělávací programy 
(Okno z ponorky, Veselé figurky z krabiček od vajíček, Kočka s velkýma 
očima, Pokladnička z papíru, Malování na kameny a Obrázky z luštěnin  
a korálků). Prázdninové knihovny  se účastnili jak pravidelní čtenáři, tak 
maminky s dětmi, které byly ve Vsetíně na prázdninách.  
Během prázdnin ve všech sídlištních pobočkách proběhly předváděcí akce 
nové  
 

V rámci další celorepublikové akce Den pro d ětskou knihu   proběhly  
besedy, soutěže, kvízy, aj. nejen v dopoledních, ale i v odpoledních 
hodinách na všech dětských půjčovnách. 
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Příloha č. 7  Akce pro mládež, Komunitní klub 

 
Výběr: 
OBRAZY Z KŮŽE – ruční výroba obrazových dekorací z kůže 
VALENTÝNSKÉ FILCOVÁNÍ  – výroba kytiček a srdíček 
TÝDEN ČTENÍ – Nemocnice Vsetín – dětské oddělení 
TÝDEN ČTENÍ -  MŠ Na Kopečku 
TÝDEN ČTENÍ – učitelé senioři 
NOC S ANDERSENEM – nocování v knihovně 
OZDOBNÉ VAŘEČKY – zdobení vařeček (zvířátka apod.) 
MALOVANÉ VAJÍ ČKO – velikonoční zdobení vajíček 
KYTIČKA PRO MAMINKU  – výroba dárku pro maminku ke svátku matek 
DEN ZEMĚ – malování v parku 
NEŠITÝ PATCHWORK  - objevte kouzlo patchworku bez jehly, díky vaší 
bohaté fantazii vám pod rukama vznikne barevné srdce. 
TVOŘENÍ Z PEDIGU - chybí vám doma košíček na drobnosti či tužky? 
V knihovně si takový vyrobíme z přírodního pedigu. 
VESELÉ OBRÁZKY ZE ŠPACHTLÍ  - přijďte se přesvědčit, že lékařské 
špachtle nepoužívají jen doktoři. Pomocí ubrouskové techniky si vyrobíme 
pěknou ozdobu    do bytu. 
ZDOBENÁ TRIČKA  - máte doma staré tričko, které je vám líto vyhodit? 
Vezměte ho s sebou do knihovny, kde ho šablonami a barvami hezky 
nazdobíme. 
DEN BEZ BARIÉR  – prezentace knihovny. 
ZÁLOŽKA DO KNÍŽKY  – projekt „Záložka do knížky spojuje školy“.  
MIKULÁŠSKÉ TVO ŘENÍ – čert, anděl, Mikuláš – Všeználek RK. 
NA VÁNOCE DLÚHÉ NOCE  - předvánoční čtení, tvoření a hudba.  Za 
zvuku vánočních příběhů a melodií si vyrobíme něco krásného na 
stromeček. 
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ – výroba vánočních přání a hvězd s dětmi ŠD 
Ohrada. 
 
Exkurze – školy  
- 17. 1. ZŠ Turkmenská 
- 21. 3. ZŠ Luh 
- 1. 4. SPŠ  
- 2. 5. Obchodní škola 
- 3.6.  SOŠ J. Sousedíka 
- 15. 6. SOŠ J. Sousedíka 
- 27. 6. ZŠ Ohrada 
- 28. 6. ZŠ Ohrada 
- 7. 11. Integra 
- 10. 11. SPŠ 
- 21. 11. SZŠ 
- 1. 12. SZŠ 
 
Seminá ře pro školy  
- 18. 3. Magnesia litera 
- 22. 3. Jaroslav Foglar 
- 20. 10. Jaroslav Foglar 
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- 4. 11. Valašsko moje zdrávo buď 
- 15. 11. 17. listopad 
- 1. 12. Romantismus v literatuře 
- 8. 12. Bajky 
- 9. 12. O  Aniččin poklad 
- 20. 12. Vánoční příběh – interaktivní program 
- 21. 12. Vánoce – zvyky, tradice 
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Příloha č. 8  Pro seniory  

 
Pravidelné schůzky seniorského dobrovolnického týmu knihovny  
(Alena Zubková, Eliška Tkáčová, Mgr. Milan Drlík, Ing. Dušan Anděl, Ing. 
Josef Pelc) a individuální konzultace v rámci plánování a organizace 
jednotlivých aktivit knihovny. 
- Senioři dobrovolnického týmu se podílejí během celého roku na 

aktivitách zajišťujících podporu čtenářství a aktivizaci seniorů. 
 

Akademický rok pro seniory 
V rámci jarního cyklu Akademického roku byly zorganizovány tři 
vzdělávací moduly:  

- Trénování paměti (10.5. – 31.5. 2011) lektorky: PhDr. Helena 
Gajdušková, Marie Pokorná – 10 účastníků 

- Senioři a bezpečnost (5.4. - 3.5.2011 ) lektoři: zástupci  
a zástupkyně Policie ČR - 15 účastníků 

- Počítačové kurzy (3.1. – 7.1. 2011 a 12. – 16.9.2011); lektoři: 
Jaroslav Sochora, V. Galda – 11 a 12 účastníků. 

Účastníci byli spokojeni s obsahovou náplní kurzů, s lektory/kami, s velmi 
příjemným prostředím knihovny, které jim poskytlo prostor pro setkání.  
 
Senio ři komunikují 
Cílem projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání 
osobních počítačů a platebních karet. Projekt je zaměřen především na 
skupinu seniorů, která doposud neměla příležitost se seznámit se 
zmíněnými moderními komunikačními prostředky.  
Týdenní kurz práce s počítačem je hrazen Nadačním fondem manželů 
Livie a Václava Klausových. 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín zrealizovala v rámci projektu tři 
týdenní počítačové kurzy pro seniory ve vesnicích v okolí Vsetína (Ústí, 
Horní Lideč, Liptál). V kurzech panovala příjemná atmosféra a účastníci 
byli velmi nadšení. Svědčí o tom příznivé zpětné vazby a vyplněné 
dotazníky absolventů kurzů. Každý kurz se nadaci vykazuje na základě 
vyúčtování a hodnotící zprávy ke kurzu.  
V období od 16.5. – 20.5. proběhl kurz v Ústí u Vsetína pro 10 seniorů. 
V období od 5.9. – 8.9. proběhl kurz v Liptále pro 10 seniorů. 
V období od 19.9. – 22.9. proběhl kurz v Horní Lidči pro 10 seniorů. 
 
Seriál turistických vycházek a cyklovyjížd ěk senior ů, jejich p řátel  
a příznivc ů knihovny 
 
Pěší vycházky zajišťují Ing. Milan Drlík,Ing. Jaromír Mrázek a Ing.  Jiří 
Vařejka, cyklistické výjezdy Ing. Dušan Anděl. 

 
PĚŠÍ   
21.6.2011 Vartovna 
Program: Sirákov, Vartovna a zpět na Sirákov, dále Jasenná s návštěvou 
fojtství a muzea (délka trasy cca 7,5 km) 

13.9.2011- Cábské jezírko (trasa cca 10 km) 
27.9.2011 Velké Karlovice – Jezerné, Pluskovec 
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Program: Velké Karlovice – Jezerné, příp. údolí Pluskovec (délka trasy cca 10 km) 

4. 10. 2011 
vycházka kolem přehrady Karolinka s případnou exkurzí přehradního 
zařízení 
18. 10. 2011 
návštěva Pulčinských skal s procházkou po turistické cestě do Horní Lidče 
 
CYKLO  
14.6.2011  
Vsetín, Ústí, Valašská Polanka, Neratov, Trubiska, Bařinka, Plošina, 
Vařákovy Paseky, Čertovy Skály, Valašská Polanka, Vsetín (délka trasy 
cca 38 km) 
28.6.2011  
Vsetín, Jablůnka, Bystřička, Jarcová (po cyklostezce kolem Bečvy), 
Jarcovská Kula, Bražiska, Pomník TGM, sedlo Píšková, Oznice, 
Mikulůvka, Bystřička, Vsetín (délka trasy cca 36 km) 

6. 9. 2011 
Vsetín, Bobrky, Dolní Vesník, Horní Jasenka - U Pavelů, Vsetín (délka 
trasy 11 km) 
20. 9. 2011 – naučná stezka okolím Vsetína 
Vsetín, Jasenice - U kovárny, Velký Skalník, U Kovářů, Jabloňová, 
Sychrov, Vsetín (délka trasy 12 km) 
25.10.2011 
Vsetín, Cyklostezka Bečva, Kychová, Sedlo Selce, Uherská, Huslenky, 
Cyklostezka Bečva, Vsetín 
(délka trasy 14 km) 

11. 10. 2011 
Vsetín, Jasenice, Červenka, Areál Zbrojovky, Vsetín (délka trasy 12 km) 
 
Cyklistické výjezdy s Ing. Dušanem Andělem pro rekreační cyklisty – 40 
účastníků. 
 
Senior klub v d ětské knihovn ě v Luhu 
V knihovně v Luhu jsou aktivity realizovány pravidelně, každý měsíc, za 
pomoci a iniciativy seniora dobrovolníka Ing. J.Pelce, který má již 
s organizací setkávání seniorů několikaletou zkušenost a připravuje na 
každé setkání program.  
Senioři mají možnost se pravidelně scházet, dále se vzdělávat, vyměňovat 
si zkušenosti a společně komunikovat. 
Témata: 
Cestujeme za poznáním : Nový Zéland – lektor JUDr. Libor Bureš 
Vzpomínka na Indii – lektorka Ing. Věra Stradějová  
Rok 2010 z pohledu rostlinolékaře – lektorka Ing. Věra Stradějová 
Cestujeme za poznáním : Porýní – Německo – lektor:  Oldřich Duda 
Májové melodie s poezií - lektor Bohumil Švec a členky Tilie 
Benátky jinak – průvodce Alois Štrbík 
Jak číst vyúčtování nákladů na teplo – lektor Josef Pelc 
Meteorologie – přednáší Pavel Svozil 
Barokní Řím – Vatikánská muzea – přednáší Alois Štrbík 
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Vánoční melodie s poezií při kávě – uvádí Buhumil Švec  ve spolupráci s 
Tilií 
 
 Klubové setkávání TILIA v d ětské knihovn ě v Luhu 
V knihovně v Luhu se pravidelně schází skupina žen-seniorek. Zaměřují 
se na výtvarné, kreativní práce. 
Připravují literární programy s propagací čtení a čtenářství. 
 
Seniorské kluby, které se setkávají ke své činnosti v knihovně v Luhu, 
navázaly úzkou spolupráci, která se projevuje i v jejich aktivitách.  
Tilia – tvořivé dílny 
 
  
Zvuková knihovna v d ětské knihovn ě na Trávníkách 
V bezbariérově přístupné dětské knihovně se již dlouhodobě setkávají 
členové Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Vsetín. Vždy 
první úterý v měsíci pro ně knihovna připravuje v rámci klubového 
setkávání zajímavý program. 
Postupně dochází v rámci klubových setkání i k integraci zrakově 
postižených a návštěvníků z řad trávníckých seniorů. 
Témata: 
Putování jižním Polskem  - průvodce Alois Štrbík 
Beseda k výročí knihovny – lektorka PhDr. Helena Gajdušková 
Koncert žáků MG – pod vedením PaedDr.Heleny Kaločové 
Beseda s místostarostou Petrem Křenkem – lektor místostarosta města 
Vsetín  Mgr. P.Křenek 
Cestování po Novém Zélandu – lektorka J.Krajčová  
Novinky ve zvukové knihovně – knihovnice P. Panovcová 
Od Velké Moravy svítá – paní Grobcová 
Promítání filmu pro nevidomé – pan Mašek 
Lurdy – průvodce Alois Štrbík 
Ten Vánoční čas – Malá Jasénka 
 
Tvořivé dílny 
V dětských knihovnách v Luhu, v Rokytnici, na Trávníkách a v Komunitním 
klubu probíhají tvořivé dílny. Je velmi potěšující, že tvořivé dílny navštěvují 
nejen děti a mládež, ale i seniorská populace - prarodiče se svými 
vnučkami a vnuky, ale i seniorky, které chtějí svůj volný čas naplnit 
smysluplně, zábavně a v příjemné společnosti. 
 
Březen – měsíc čtenářů 
V prvním březnovém týdnu aneb „ Čtení sluší každému“ (1. – 4. března) 
zpestřily knihovnice z centrální půjčovny vsetínské knihovny den seniorům 
a seniorkám  ČMOS, na jejich pravidelném setkávání v restauraci Bečva. 
Námětem spole čného čtení bylo téma „láska v literatu ře“.  Pro četbu 
byly vybrány laskavé a humorné ukázky z povídek Ivanky Deváté, 
M.Viewegha aj. Seniory zaujaly také ukázky četby z Knihy – knih (Bible) 
z Listu Korintským. K pohodové atmosféře přispěl i výběr  písní – např. 
píseň Láska Marie Rottrové, Co je to láska Evy Pilarové, píseň Karla Gotta 
Cest la vie aj. 
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Mnozí z účastníků společného čtení navštívili knihovnu a zapůjčili si knihy, 
z kterých se četlo.  
Účastníkům společného čtení byla představena možnost pravidelné 
donáškové služby pro zdravotn ě znevýhodn ěné seniory,  kterou 
knihovna nabízí již několik let. 
Další velmi početnou cílovou skupinou, které se knihovna věnuje, jsou děti 
a mládež. Záměr knihovny je propojovat  činnosti seniorů a dětí. Příležitost 
se objevila během akce Čtení sluší každému. Čtení na „váledlech“ 
v Komunitním klubu s Makovou panenkou a pohádkami K.J.Erbena si užily 
děti ze vsetínských mateřských školek. Dětem četly  seniorky-
dobrovolnice ( E.Tká čová, A.Zubková). Děti pozorně poslouchaly četbě 
a po té předvedly „mini“ divadelní představení pohádky o Zlatovlásce 
přítomným. 
 
Virtuální univerzita t řetího v ěku ve vsetínské knihovn ě 
Vsetínská knihovna působí od září 2011 jako konzulta ční st ředisko 
České zem ědělské univerzity v Praze  (www.e-senior.cz).  
Zapsaní studenti (devět žen a tři muži v seniorském věku) se od října  
v knihovně pravidelně scházeli každou druhou středu v kurzu pro první 
semestr - Astronomie . Společná setkání vždy zahrnovala videopřenášku 
univerzitního lektora a následně vyplnění elektronického testu. Ten pak 
každý účastník vypracovával i samostatně, v obměněné formě, za pomoci 
svých studijních materiálů a poznámek.   
Téma Astronomie příjemně překvapilo i frekventantky, které k tomuto 
tématu přistupovaly s mírnou nedůvěrou Jak uvedla jedna z účastnic, 
lekce byly čím dál zajímavější. Často se prolínala i témata z historie, 
kultury, umění a architektury. 
Frekventanti si pochvalují výhody virtuální univerzity v místě, protože 
nemusí nikam dojíždět. Testy i přednášky mají přístupné „virtuálně“, tedy 
přes internet, a mohou se k nim průběžně vracet dle potřeby - buď 
z domova, nebo v knihovně. Překvapila je také jednoduchá a intuitivní 
práce ve výukovém programu.  
Během setkání se v kurzu vytvořila výborná skupina, hodiny provázela 
příjemná atmosféra a všichni už se těší na další semestr, pro který bylo 
vybráno téma „Etika jako východisko z krize společnosti“.  
12 absolvent ů a absolventek Virtuální univerzity t řetího v ěku  – 
Astronomie: Libuše Bosáková, Ing. Jan Hajzler, Hana Hlobilová, Milena 
Koldová, Jana Makyčová, Ing. Per Michut, Ing. Josef Pelc, Růžena 
Plánková, Eva Skalská, Hana Šamalíková, Jaroslava Šťastná, Marie 
Žárská 
 
Den senior ů  
Již osmý úspěšný ročník má za sebou akce s názvem Den seniorů, kterou 
nejen pro vsetínské seniory organizovala Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín a Charita Vsetín. Tentokrát s podtitulem „Příběhy ožívají“. Den 
seniorů se uskutečnil  5. října v rámci celorepublikobé akce Týden 
knihoven. 
V programu oživili již často zapomenuté příběhy tři výborní umělci, a to 
spisovatel Josef Holcman (autor knih O slivovici, Cena facky a další)  
a hudebníci František Segrado a Aleš „Mrňa" Mrnuštík. Milými úvodními 
slovy přispěly k příjemné vzpomínkové atmosféře i starostka Vsetína Iveta 
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Táborská, místostarostka Květoslava Othová, ředitelka Masarykovy 
veřejné knihovny Vsetín Helena Gajdušková a ředitelka Charity Vsetín 
Věra Dulalová.  
Četlo se, zpívalo se, vzpomínalo se na časy minulé, na noblesu, 
zkušenosti a životní nadhled a moudrost  našich rodičů, prarodičů ….. 
Mluvilo se i o víně o slivovici 
V průběhu akce byly v sále vsetínského Domu kultury prezentovány 
služby organizací, které se svou činností zaměřují na seniory, ať již 
v oblasti sociální, zdravotní nebo v oblasti vzdělávání či volnočasové.  
Akce se zúčastnilo téměř 150 osob. 
Akce byla finančně podpořena městem Vsetín. 
 
 
 
 
 
15.3.2012     Helena Gajdušková 
 
 


