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ÚVOD

V roce 2019 české knihovny oslavily
sto let od vydání tzv. Masarykova
knihovnického zákona, který zavedl
povinnost zřídit knihovnu v každé
obci. Za těch sto let proběhlo
nemálo změn, ale potěšitelnou
zprávou jistě je, že knihovny –

digitální době navzdory - do
minulosti rozhodně nepatří. 
I vsetínská knihovna se po celý rok
2019 snažila poskytovat 
a zprostředkovávat svobodný 

a ničím neomezený přístup
k vědomostem, myšlenkám,

kultuře a informacím a zároveň
zachovávat rovnostářský prostor,
který je otevřený všem bez

jakýchkoliv omezení. Na této cestě
budování Masarykovy veřejné
knihovny Vsetín (MVK) jako
moderní knihovny, která není
pouze „půjčovnou knih“, ale
kulturně-sociálním a komunitním
centrem, nic nezměnila ani
skutečnost, že v dubnu 2019 došlo
na „předávání štafety“ ve vedení
vsetínské knihovny. Ten pomyslný
štafetový kolík jsem převzala
z rukou velké knihovnické
osobnosti PhDr. Heleny
Gajduškové, která knihovnu 20 let
vedla a směrovala k tomu, aby byla
místem, ve kterém se všichni, tj.
čtenáři, návštěvníci i zaměstnanci,
budou cítit dobře. Ráda bych, aby
MVK byla veřejností vnímána jako
takové „srdce města“.  Nejenže jí
k tomu pomáhá její poloha
v centru, ale také všichni její
zaměstnanci, kteří bezesporu jsou
„knihovníky – srdcaři“. Snad i Vy
sami vnímáte naši snahu o to, aby
vsetínská knihovna byla příjemným
a vlídným místem (se špičkovými
službami, rozsáhlým a kvalitním
knihovním fondem a odborným 

a vstřícným personálem), kam
se budete opakovaně a rádi
vracet...
 



ÚVOD

V této výroční zprávě rekapitulujeme jednoletou
snahu MVK spoluvytvářet kulturní atmosféru města
tím, že jako živoucí paměťová instituce s výrazným
zaměrením na ochranu a podporu regionálního
dědictví, dbáme na kultivaci tradičně
poskytovaných výpůjčních a informačních služeb,

realizaci kulturních, vzdělávacích a komunitních
aktivit, neustálé vylepšování prostor pro veřejnost 
a přirozené využívání moderních informačních 

a komunikačních technologií.
I v roce 2019 se knihovně dařilo být „komunitním 

a vzdělávacím centrem regionu“, důvěryhodnou
institucí, solidním partnerem a oceňovaným místem
nezávislé a svobodné četby, vzdělání, kultury 

a informací. Chtěla bych zdůraznit, že úspěšná a
inovativní činnost MVK by ovšem nebyla možná bez
podpory zřizovatele Města Vsetína, Zlínského kraje,

MK ČR, donátorů, partnerských organizací,
profesních knihovnických spolků a ostatních
knihoven ČR. Poděkování patří nejen
zaměstnancům vsetínské knihovny, kteří nejsou
pouze odborníky, ale také průvodci, edukátory,

animátory a navigátory při vyhledávání  a získávání
informací v digitálním prostředí i z klasických
tištěných zdrojů, ale rovněž široké veřejnosti, která
zachovává naší knihovně stálou přízeň. 

Každý konec je zároveň novým začátkem.

A tak doufám, že i v průběhu roku 2020 se budeme
společně setkávat v lidumilném prostředí naší
knihovny.  

 

 

 

 

Daniela Divínová
ředitelka knihovny



MVK A JEJÍ
PŮSOBNOST

Působnost Masarykovy veřejné knihovny Vsetín
(dále jen MVK) jako příspěvkové organizace zřízené
Městem Vsetín zahrnuje kromě města Vsetína také 

správní obvod okresu Vsetín. MVK je tzv.

„pověřenou knihovnou“, což znamená, že 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
převedla plnění regionálních funkcí 
(poskytování především metodických,

poradenských a konzultačních služeb 77 

knihovnám v okrese Vsetín) na MVK. Součástí MVK
je také Turistické informační 
centrum Vsetín (TIC).



KNIHOVNA 
V ČÍSLECH



NOVINKY

"Pro každý rok se knihovna snaží vymýšlet
nové služby, aktivity, události a poskytnout
pestrou nabídku uživatelům."



NOVINKY

ROK VĚDY A TECHNIKY 

V roce 2019 nabídla knihovna
cyklus populárně naučných besed
s odborníky z akademické sféry.

V roce 2019 oslavila Česká
republika a především české
knihovny 100 let výročí od
vzniku „Knihovního zákona“.

Knihovny již stovky let podporují
vzdělanost, poznání, fantazii 
a kreativitu. Poskytují zdroje 

a informace. Jsou institucemi
otevřenými novým technologiím,

výzvám a mimo jiné zpřístupňují 
i oblast vědy a techniky. 

 

NOVÁ ŘEDITELKA KNIHOVNY
Novou ředitelkou Masarykovy
veřejné knihovny Vsetín se 

od 1. dubna 2019 stala Ing. Daniela
Divínová, dosavadní zástupkyně 

a hlavní ekonomka knihovny.

Převzala tak „štafetu“ po PhDr.
Heleně Gajduškové, která vedla
knihovnu přes dvacet let 
a patří jí za to velké poděkování. 
 

FANTASTICKÁ KNIHOVNA
Od února 2019 se i vsetínská
knihovna zapojila do projektu
Akademie science fiction, fantasy 

a hororu (ASFFH), který nese název 

 

 

Fantastické knihovny.

Jeho cílem je v rámci městských
knihoven v celé ČR nabídnout 
a doporučit čtenářům to nejlepší 
z fantastiky (pozn. literární žánr
fantastika v sobě zahrnuje sci-fi,
fantasy i horor).
 

BIBLIORUN
Společný běh pro všechny na
podporu čtení a zdraví. Nenáročná
trať Vsetínem v kratší a delší
variantě. Přípustné bylo tempo
běžecké i chodecké. V cíli čekala
všechny „nezávodníky“ drobná
odměna. Startovalo se od knihovny
na Dolním náměstí. Byly 2 trasy: 

delší trasa - 7,3 km a kratší trasa -

2,2 km. Celkem dlouhou i krátkou
trať absolvovalo 28 běžců. Počasí
nám přálo a nálada byla skvělá!

 

ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ DOBY
V knihovně se pro uživatele 

i v soboty nově otevřel K klub 

(3. patro knihovny na Dolním
náměstí) od 9:00 do 12:00 hodin. 

Turistické informační centrum
Vsetín bylo nově otevřeno 

v pracovní dny (pondělí – pátek) již
od 9:00 hodin (středa zůstala 

od 8 hodin).



NOVINKY

KVĚTINOVÝ BAZAR
Dali jsme novou šanci
"pokojovkám". V knihovně jsme od
lidí sbírali „nadbytečné“ pokojové
rostliny. 3. dubna před knihovnou
pak proběhl květinový bazar. Ke
každé kytce byla 

1 vyřazená kniha zdarma.

Doprovodný program: jarní ježek –

tvořivá dílna pro děti. Výtěžek
z akce byl věnován na nákup
dětských knížek a her do knihovny.

 

VSETÍNSKÁ KNIHOVNA ZÍSKALA
OCENĚNÍ 
"KAMARÁDKA KNIHOVNA"

V úterý 4. června 2019 byly 

v pražském Klementinu vyhlášeny
ceny soutěže Kamarádka
knihovna 2018 - 2019. Kamarádka
knihovna je celostátní soutěž 

o nejlepší dětské oddělení
knihovny v České republice. 

Soutěž organizuje Svaz knihovníků 

a informačních pracovníků ČR pod
záštitou Ministerstva kultury ČR 

a Národní knihovny ČR. 

První místo v kategorii nad 15 000
obyvatel získala naše knihovna.

Toto ocenění pro nás hodně
znamená a jsme pyšní především
na naše dětské knihovnice.

CODER DOJO
Od 16. září 2019 začal v naší
knihovně fungovat počítačový
kroužek, který patří do
celosvětové sítě klubů CoderDojo.

Kroužek je určen pro děti od 7 do
17 let. V CoderDojo programují
roboty a hry, včetně vlastní grafiky.

Jedná se o dobrovolnickou aktivitu
s využitím zázemí knihovny. Více
na http://coderdojo.mvk.cz/

 

MISTR ČETBY
v rámci celorepublikové kampaně
vyhlašované Svazem knihovníků 

a informačních pracovníků ČR
jsme ocenili nejlepší čtenáře,

tentokrát čtenáře - muže.  Bylo
oceněno 10 TOP mužských čtenářů 

a nejvýraznějších příznivců
knihovny. Slavnostní ocenění
doprovodilo veřejné čtení
současných českých autorů 

v podání knihovnic a knihovníků.

Akce proběhla ve spolupráci 
s firmou Austin Detonator.
 

DEN TECHNOLOGIÍ
Celá knihovna se 27. listopadu
otevřela uživatelům, aby
představila své technologické
služby a názorně předvedla 



NOVINKY

možnosti, jak je využívat: 3D
tiskárna, ozoboti, e-knihy,

on-line katalogy, databáze a Press
Reader, elektronická tužka ALBI 
a další.
 

VALAŠSKÝ KOMIKS II
Knihovna vydala druhý díl
Valašského komiksu, tentokrát
zaměřený na Velkokarlovicko.

Kniha volně navázala na první díl
Valašského komiksu –

Hornolidečsko, vydaného v roce
2015. Autor publikace Martin Kubík,

pracovník vsetínské knihovny, se
inspiroval oblíbenou knihou Heleny
Mičkalové „O čem si vyprávjajú
Karlovjané“, která přinesla 

v 90. letech doposud méně známé
pověsti a legendy (např. Statečná
Barka, Kde sa vzalo Karlovské
jezero a další) z rázovitého 

regionu Velkých Karlovic. Komiks
byl pokřtěn 7. listopadu za
přítomnosti mnoha milých hostů.

Poděkování donátorům následuje
v další části viz "Komunikace, PR..".

 

NEJLEPŠÍ KNIHOVNICE OKRESU 

Nejlepší knihovny a knihovníky
Zlínského kraje pro rok 2019 ocenili
představitelé Zlínského kraje 

8. října při slavnostním
ceremoniálu. Vyznamenání 
v kategorii knihovník – jednotlivec
za okres Vsetín získala Hana Malá 

z naší knihovny. Veliká gratulace! 

 

DATABÁZE 

OSOBNOSTI VALAŠSKA 

Nově spuštěný webový portál třídí
valašské osobnosti (prozatím 602
hesel) přehledně dle různých
kategorií i za pomoci pokročilého
vyhledávání. Součástí báze je
databanka médií, databáze „štítků“

činností nebo mapa využívající GPS
souřadnic. Více informací na
https://www.osobnostivalasska.cz/

 

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY E-KNIH
Web eReadingu se sloučil 
s webem Palmknihy, vznikla nová
aplikace a nabídka e-knih v on-line
katalogu knihovny se rozšířila
o 2500 knih (na 8400 titulů).



NOVINKY

3D TISK
Nově pořízená 3D tiskárna je využívána ke vzdělávacím aktivitám
knihovny. 3D tisk je umožněn registrovaným uživatelům knihovny.

 

DALŠÍ FÁZE RFID
Zavedením technologie RFID v dětských sídlištních pobočkách –

knihovna v Luhu a v Rokytnici a také v hudební knihovně Masarykovy
veřejné knihovny Vsetín se zvýšila úroveň poskytovaných knihovnických
služeb uživatelům a zlepšila ochrana fondu. 

 

SELFCHECK V CENTRÁLNÍ PŮJČOVNĚ
Nové samoobslužné zařízení v centrální půjčovně „Selfcheck“. 

Půjčuje, vrací, prodlužuje výpůjčky, informuje o čtenářském kontu...

 

POSLECHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZVUKOVOU KNIHOVNU
Nová poslechová zařízení pro uživatele zvukové knihovny – přehrávače 

s nahranou audioknihou dle výběru uživatele k zapůjčení domů.

 

MEDIÁLNÍ A PROGRAMOVACÍ LABORATOŘ - OZOBOTI I NATÁČECÍ
STUDIO
Ozoboti, kamera se stativem, mixážní pult, tablety pro aplikaci Booko,

mikrofon, osvětlení a další doplňkové vybavení, které vytvořilo technické
podmínky pro realizaci vzdělávacích aktivit především (ale nejen) pro
dětské uživatele, kteří si zkvalitní své dovednosti a znalosti v informačně-

technologickém oboru.

NOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ, TECHNOLOGIE V KNIHOVNĚ



PROVOZY

"Jednotlivé půjčovny jsou "srdcem" našich
služeb. Klademe důraz na kvalitu napříč
centrální půjčovnou, K klubem, studovnou 

i dětskými knihovnami."



V práci se čtenářem  klademe důraz na individuální práci knihovníka 

s uživatelem. Jedná se hlavně o pomoc s výběrem literatury, konzultace 

k orientaci v knižním fondu, pomoc při práci s on-line katalogem,

s prolongací nebo vyhledáváním v informačních databázích. Centrální
půjčovna nabízí ke spokojenosti velké skupiny čtenářů více jak 165 

společenských deskových her. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY E-KNIH
v důsledku spojení eReadingu a Palmknih narostl počet  eVýpůjček
téměř o čtvrtinu (celkem 849). Registrace nových uživatelů – zájemců 

o půjčování e-knih z katalogu MVK nyní probíhá pouze na stránce
www.palmknihy.cz. Všechna data byla čtenářům převedena a ve vývoji je
také nová aplikace pro půjčování a čtení elektronických knih.

CENTRÁLNÍ PŮJČOVNA

PRIORITOU PŮJČOVNY JSOU KVALITNÍ KNIHOVNICKÉ 

A INFORMAČNÍ SLUŽBY.



CENTRÁLNÍ
PŮJČOVNA

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
Pokračujeme v donáškové službě pro uživatele
domova důchodců.

Soubory knih byly zapůjčeny také do Charity
Vsetín, 28 titulů, a do Domova Jitka pak 72 titulů.

Tituly si zapůjčilo i Auxilium.

 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
Vyřízeno bylo 461 požadavků na meziknihovní
výpůjční službu obdržených z jiných knihoven 

a 74 požadavků zaslaných jiným knihovnám.

 

PLATEBNÍ TERMINÁL
Od roku 2019 mají lidé možnost platit v centrální
půjčovně kartou.

 

VÝSTAVKY A AKCE
V půjčovně byly umisťovány tematické výstavky
knižních titulů na různá témata: Zrádné múzy,

Mocná města, Pro dobro šel bych světa kraj, Láska
mezi kontinenty a staletími, Co nás učí putování 
a mnoho dalších, celkem 38 výstav.

Probíhají zde také některé akce např.  
Živá knihovna, Den zdraví, Den pro růžovou stužku
atd. 

Více v oddíle "Akce".



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V K klubu půjčujeme časopisy, komiksy, hudební CD i audioknihy 

a hudebniny. Je zde jedno poslechové místo. 

Návštěvníci zde využívají internet a PC pro veřejnost, 3D tisk, tisk,

kopírování, wifi, multimédia, prostor pro stolní hry, četbu, setkání, 
kávu atd.

 

MOJE ID
K klub zprostředkovává službu MOJE ID. Využití této služby i nadále klesá.

Počet validovaných uživatelů za rok 2019 byl 6 (pro srovnání roku 2018 to
bylo 16 uživatelů a roku 2017 40 uživatelů).

 

KOMIKSOVÝ KLUB U MOUCHY CC
V únoru oslavil 5. výročí své existence komiksový klub U Mouchy CC 

v Masarykově veřejné knihovně Vsetín, který patří ke K klubu.

K KLUB

ČÍTÁRNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, KOMIKSOVÝ KLUB, 

ZVUKOVÁ KNIHOVNA



K KLUB 

Součástí K klubu je i zvuková knihovna, která je
zároveň i „styčným bodem“ pro osoby s různými
zdravotními handicapy (mentálními i fyzickými).
Součástí fondu k zapůjčení jsou také hračky 

a didaktické pomůcky, tzv. "lekotéka". 

 

 

 

 

 

 

 

V K klubu se koná mnoho kulturních  

a vzdělávacích akcí, besed, informačních lekcí pro
školy, čtení, výstav, soutěží, tvořivých dílen, kurzů,

hraní stolních her atd. Zodpovídá za exkurze pro
školy. 

 

Více v oddíle "Akce".

 

 



STUDOVNA 
A REGIONÁLNÍ ODDĚLENÍ

Prostory studovny a regionálního oddělení slouží k tichému studiu skupin
a jednotlivců.  Regionální oddělení stojí za soutěží „Po stopách staříčků“

nebo za výstavou regionálních osobností. 
Popsáno v oddíle „Akce“.

 

 

 

 

 

SLUŽBY, DATABÁZE
Prezenčně je půjčována základní příruční a regionální literatura, poskytují
se bibliograficko-informační služby, služba PressReader, volně přístupné
informační databáze či prestižní databáze Anopress nebo Codexis a nově
databáze Osobnosti Valašska. 

 

ČLÁNKOVÁ BIBLIOGRAFIE
Studovna provádí výběrovou článkovou bibliografii a shromažďuje 

a předává regionální informace (týkající se okresu Vsetín). 

Počet excerpovaných článků v článkové databázi byl 14 294, počet
nových článků za rok 2019 činil 1 124.

 

REŠERŠE
Roku 2019 bylo zpracováno 7 rešerší, kde převládala zdravotnická
tematika, a dále byly zpracovány 4 složité dotazy (tzv. minirešerše).

OSOBNOSTI VALAŠSKA, NAUČNÉ PUBLIKACE SLOVNÍKOVÉHO 

A ENCYKLOPEDICKÉHO CHARAKTERU, DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K VALAŠSKU



KAMARÁDKA KNIHOVNA
Dětské knihovny získaly ocenění „Kamarádka knihovna“.

Více viz „Novinky“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCE
V dětských knihovnách Dolní náměstí, Luh, Rokytnice proběhlo v roce
2019 pro školky, školy i širokou dětskou veřejnost (rodiny s dětmi)
množství besed, tvůrčích dílen, soutěží, zábavných programů, hlasitých
čtení, lekcí informačního vzdělávání, prázdninových akcí – celkem 516
akcí, kterých se zúčastnilo 10 397 dětských návštěvníků. Jejich
výčet najdete v kapitole „Akce“.

 

 

 

DĚTSKÉ KNIHOVNY

LUH, ROKYTNICE, DOLNÍ NÁMĚSTÍ



DĚTSKÉ KNIHOVNY

SPOLUPRÁCE, PROJEKTY
Knihovnice spolupracují s mnoha organizacemi ve městě (především
školami, družinami atd.), zasedají do porot recitačních soutěží, zapojují 
se do celorepublikových akcí a projektů na podporu dětského čtenářství.
 

KNIHOVNÍ FOND
Knihovní fond dětských knihoven je velmi bohatý a měsíčně do něj
přibývá nejen mnoho krásných a zajímavých knih, ať už z beletrie nebo
naučné literatury, ale i časopisů a stolních her. Osvědčuje se také
půjčování balíčků knih do škol na základě institucionální čtenářské
registrace. Výborná je také pravidelná spolupráce knihovnic s učiteli na
doporučené četbě.

 

WEB
Ludmila Holbíková ve spolupráci s Kateřinou Janoškovou spravuje dětský
web https://www.mvk.cz/pro-deti/.
 

 

MÍSTA SETKÁVÁNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ČETBY PRO DĚTI I RODINY



DĚTSKÉ
KNIHOVNY

KOMUNITNÍ MÍSTO A PROSTOR PRO SETKÁNÍ,
KLUBOVÉ SCHŮZKY, ČETBU A VZDĚLÁVÁNÍ
Knihovny Luh a Rokytnice se nachází na sídlištích 

a jsou nejen půjčovnou, ale i komunitním místem
pro maminky s dětmi, školáky a seniory v místě.

V Luhu pravidelně probíhají klubová setkání -
jednou týdně kroužek mladých knihovníků
„Knížátka“ pod vedením paní družinářky Nadi
Dorňákové a jednou měsíčně docházejí do
knihovny i seniorky ze spolku Tilia, které se krom
svého výtvarného programu podílely také na
přípravě různých aktivit pro děti.
 

INTERIÉR, VYBAVENÍ, DALŠÍ SLUŽBY
Dětské knihovny jsou vybaveny počítači, tablety.

Děti je využívají nejen ke hrám, ale školní skupinky
zde vypracovávají zadané úkoly z různých
předmětů.

Pravidelně je obnovován sedací nábytek, koberce 

a další vybavení. Veřejnost zde také využívá
možnosti tisku či kopírování.
 



TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM VSETÍN

Turistické informační centrum Vsetín je aktivním členem Asociace
turistických informačních center (A.T.I.C.) ČR s platnou certifikací třídy „B“

dle standardů služeb Jednotné klasifikace TIC ČR . Metodicky
spolupracuje s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s. ve
Zlíně, MAS  Valašsko – Horní Vsacko a informačními centry
ZK a ČR.

Hlavní náplní činnosti Turistického informačního centra Vsetín je
poskytování informací zdarma z oblasti turistické, občanské i obecné, 

a to formou ústní, telefonickou, prostřednictvím sociálních sítí, e-mailu
nebo formou písemnou.  Vyhledávanou službou je prodej vstupenek na
kulturní, společenské či sportovní akce, konané v ČR, Slovensku 

a některých státech EU, prostřednictvím velkých vstupenkových
portálů - TICKETMASTER, TICKET ART, TICKET PORTAL, TICKETSTREAM.

Touto nabídkou je TIC Vsetín jedním z hlavních prodejců vstupenek
v regionu. Tržby za vstupenkové portály jsou kolem 3 milionů Kč
za rok, což přináší zvyšující se nároky na pozornost a bezchybnost
provádění finančních transakcí pracovníky TIC Vsetín. 

Velký zájem ze strany veřejnosti je i o upomínkové předměty většinou
regionálního charakteru, které jsou k dispozici zájemcům ve velkém
množství, dále mapy, plánky, turistické průvodce, informační letáky atd.

Nedílnou součástí nabídky služeb TIC Vsetín je půjčování horských 

a trekingových kol i trekingových holí. 

TURISTICKÉ INFORMACE, PRODEJ VSTUPENEK, 

UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY



PŮJČOVÁNÍ KOL
Zvýšený zájem o službu půjčování
kol, která si půjčují i místní
obyvatelé, a stále více dotazů
na zapůjčení elektrokol  či
koloběžek ukazují trend, kterým by
se tato služba mohla ubírat. 
 

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA
Velkou výhodou pro mnoho
návštěvníků je, že upomínkové
předměty, vstupenky nebo služby
je možné platit nejenom
v hotovosti, ale i platebními
kartami.
 

WEB A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebookový profil TIC Vsetín 

a Instagram je pravidelně
aktualizován nejrůznějšími
pozvánkami na kulturní, sportovní
a další společenské akce města 

a okolí. Webové stránky TIC
prochází již druhou plánovanou
modernizací a redesignem tak, aby
byly v souladu se současnými
trendy informačních turistických
portálů.

TIC se také podílí na aktualizaci
turistického portálu Východní
Moravy, pracovníci se pravidelně
účastní propagačních veletrhů
cestovního ruchu, seminářů
 

 

a setkání informačních center ČR,

konaných v rámci A.T.I.C. ČR.

 

POSEZENÍ, ČETBA, MOBILNÍ
KANCELÁŘ, VRACENÍ KNIH
Součástí TIC je také „místo
přátelské rodině“ pro maminky
s malými dětmi, možnost přečíst
denní tisk ze čtyř periodik a také
nově byla zřízena místa v TIC, kde
je možné dobít telefon či využít tzv.

„mobilní kancelář“, kde si zájemce
sešije či jinak upraví vytištěné
materiály.

 

Součástí činnosti TIC je 

i knihovnická činnost. Jedná se
především o půjčování
denního tisku, vracení knih,

prodloužení výpůjční doby,

vyhledání informací o konkrétním
titulu, dále pak tisk, kopírování,
případné placení upomínek 

a provedení jednorázové registrace. 

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM



KNIHOVNÍ FONDY

"Základem knihovny je kvalitní 
a udržovaný knihovní fond. Je to to
nejdůležitější, na čem můžeme stavět
další služby."



NÁKUP KNIHOVNÍHO
FONDU MVK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírůstek knihovního fondu za rok 2019 byl o 442 knihovních 

jednotek vyšší než v roce předcházejícím. Důvodem bylo navýšení
finančního rozpočtu na nákup knihovního fondu oproti minulému roku.

 

PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vysokém úbytku se projevilo vyřazování zastaralých a poškozených
hudebnin, cd a důkladná aktualizace knihovního fondu.

ÚBYTEK KNIHOVNÍHO FONDU

NÁKUP KNIHOVNÍHO
FONDU MVK



ČÁSTKA NA NÁKUP KNIHOVNÍHO
FONDU PRO MĚSTO VSETÍN 

knihy 1 063 062,80 Kč; časopisy 

188 292 Kč; ostatní dokumenty
151 761 Kč; celkem 1 403 115,8 Kč, 

tj. 53,78 Kč na 1 obyvatele.

 

 

 

 

 

Nárůst částky na obyvatele vzrostl
díky zvýšenému rozpočtu
na nákup knihovního fondu oproti
minulému roku a zahrnutím částky
na nákup stolních her do rozpočtu.

 

TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ
Byl zajišťován na základě
požadavků jednotlivých knihoven
a půjčoven, a to na jednotlivé
druhy dokumentů 

(nové přírůstky i retro).

Celkový počet natištěných
čárových kódů v roce 2019 činil:     
31 760 kusů.         

 

 

Katalogizace a tisk katalogizačních
lístků:      

v roce 2019 bylo zpracováno 5 942
záznamů na knihovní jednotky
v počítačové podobě.

Pro okres bylo vytištěno 1 708
knižních lístků. 

KNIHOVNÍ FOND -
ČÁSTKA NA NÁKUP

PŘIJATÉ ZÁZNAMY DO
SOUBORNÉHO KATALOGU 

A AKTUALITY



NÁKUP A ZPRACOVÁNÍ
KNIHOVNÍHO FONDU

Pokračovalo se v zavádění systému RFID do knihovny. Proběhlo
očipování knih dětských poboček. 

       

Knihovna přešla na vyšší verzi automatizovaného knihovnického systému
Verbis 2.0. 

     

Průběžně byla čištěna databáze monografií, tj. kontrolovány neúplné
záznamy, záznamy, které byly převedeny z dětských poboček 

a záznamy, které neměly odpovídající status 4, záznamy byly doplněny 

a aktualizovány, případně sloučeny.

 

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 stále stoupá.

 

Průběžně probíhala aktualizace a vyřazování knihovního fondu
z jednotlivých půjčoven. Byl uskutečněn letní a zimní výprodej
opotřebovaných a vyřazených titulů z knihovního fondu MVK, zejména
prázdninový výprodej se setkal
s velkým ohlasem.     

 

Pokračovala pravidelná spolupráce se Souborným katalogem České
republiky a zasílání záznamů vytvořených v oddělení katalogizace. 

KOMENTÁŘ K NÁKUPU A ZPRACOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ
A ČINNOSTI ODDĚLENÍ KATALOGIZACE A AKVIZICE



NÁKUP A ZPRACOVÁNÍ
KNIHOVNÍHO FONDU

Prostřednictvím protokolu OAI-PMH bylo za rok 2019 přijato 4 684
záznamů.

 

Byly poskytovány konzultace k problematice knihovního fondu ostatním
knihovnám v okrese.

 

Nákup knihovního fondu probíhal v místním knihkupectví,
postřednictvím internetu, dealerů a objednávek.

 

Knihy byly evidovány a odborně zpracovány v knihovnickém programu
Verbis 2.0 a následně technicky zpracovány.

 

Úprava, tisk, řezání a vřazování katalogizačních lístků podle seznamů.

 

Akvizice, evidence a zpracování audio-vizuálních dokumentů.

 

Evidence a katalogizace knihovního fondu pro středisko Vsetín.

 

Evidence, katalogizace a technické zpracování cirkulačních souborů.

 

Pravidelná kontrola autoritních záznamů, stahování přes protokol Z39.50,

opravy, slučování.
 

Konzultace ke stahování autoritních záznamů přes klienta Z39.50 pro
městské a profesionální střediskové knihovny okresu Vsetín.

KOMENTÁŘ K NÁKUPU A ZPRACOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ
A ČINNOSTI ODDĚLENÍ KATALOGIZACE A AKVIZICE



Expedice nově zpracovaných knih
probíhala průběžně, nové tituly se
dostávaly k uživatelům v rozmezí
10 - 15 dnů.

 

Postupně byly řešeny připomínky
k provozu knihovnického
programu Verbis a KP Win SQL.

 

 

 

 

Literatura pro dospělé:
Smrtící tajnosti / Robert Bryndza
Chladnokrevně / Robert Bryndza
Nejlepší víkend / Patrik Hartl 
 

Literatura pro děti:   
Deník malého poseroutky / Jeff
Kinney 

Pan Smraďoch / David Walliams
Tary – příběh parkouristy / Taras
Povoroznyk
 

Komiksy: 
Tokijský ghúl 1 / Sui Išida
Ségry / Raina Telgemeierová
Zaslíbená Země Nezemě
1 / Kaiu Širai 
 

 

 

 

Časopisy:
Týdeník Květy
Vlasta
Reflex
 

Mluvené slovo:
Španělština do ucha
Báječná léta pod psa
Divadlo Járy Cimrmana
 

Hudba:
ABBA
Nebojte se klasiky 5-8
Nebojte se klasiky 1-4
 

Nejstarší kniha ve fondu:
Kytice z národních písní
moravských Valachův / 

František Jaroslav Koželuha, 

rok vydání 1873.

NÁKUP A ZPRACOVÁNÍ
KNIHOVNÍHO FONDU

CO SE V ROCE 2019 NEJVÍCE
ČETLO A POSLOUCHALO



AKCE

"Významnou součástí nabídky knihovny
pro uživatele jsou kulturní a vzdělávací
akce - besedy, čtení, kurzy, semináře."



Jedná se o besedy, přednášky, informační lekce, kurzy, výstavy, soutěže,

veřejná čtení, workshopy, exkurze, osvětové a komunitní akce, tvořivé
dílny, hraní stolních her a další.
 

Jsou určené dětem, rodinám s dětmi, školám, seniorům i široké
veřejnosti. 
 

Mnoho z nich se koná díky realizovaným projektům (Literární jaro ve
Vsetíně, Spisovatelé do knihoven, Dny seniorů, Rok vědy a techniky,

Multikulturní knihovna a dalším) – podrobně v oddílu „Dotace, příspěvky,

dary". 

 

Některé aktivity jsou organizovány ve spolupráci s dalšími partnery nebo
zapadají do celorepublikových kampaní (Březen měsíc čtenářů, Noc
literatury, Týden knihoven atp.). 

Jsou realizovány v prostorách knihovny (společenský sál, dětské knihovny,

K klub) nebo jsou venkovní, případně v dalších prostorech (kino, hudební
klub atp.).

KULTURNÍ AKCE

VSETÍNSKÁ KNIHOVNA POŘÁDÁ BĚHEM ROKU ŘADU KULTURNÍCH
A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ, AKCÍ OSVĚTOVÝCH A KOMUNITNÍCH



Kulturní komunitní a osvětové akce - celoroční i jednorázové (besedy,

přednášky, tvořivé dílny, veřejná čtení, doprovodné koncerty, soutěže,

výstavy, sbírky atd.).

Převažují autorská čtení, témata literární, cestovatelská, zdravotní,
společenská, regionální, historické události, vědecká atd. Některými
připomínáme významné události v roce - Vánoce, Velikonoce.

 

PODVEČERNÍ BESEDY
- Spisovatelé do knihoven - Irena Dousková, Michal Maršálek, Lucie
Faulerová, Miloš Urban, Simona Racková, Adéla Knapová
Literární jaro - Marian Kechlibar, Tereza Brdečková, Jiří Dědeček, Jan Pirk,

Martin Kříž, Jan Cimický
- Zpráva o cestě do Kosova – Libor Bureš
- Mezi oltářem a katedrou – páter Jiří Kučera
- Sv(j)et kolem – Zuzana Klímková
- Sesuvy v Peru – Jan Klimeš
- Paměti 1 – Jiřina Sousedíková
- Kapverdy – Cabralovy ostrovy v mlze nad Atlantikem – Iva Svobodová
- Raději zešílet v divočině  - Aleš Palán
- Litva, země čápů a zepelínů – Dušan Trávníček
- Tereza Schillerová – beseda se spisovatelkou
- Co bylo dnes ve škole? Nic – Martin Metelka
 

 

KULTURNÍ AKCE

KULTURNÍ, KOMUNITNÍ A OSVĚTOVÉ AKCE 



- Josef Sousedík – (ne)zapomenutý vynálezce – Křest knihy – ve spolupráci
s městem Vsetín
- Listopad ´89 - Petruška Šustrová, Stanislav Pitaš, Jiří Adámek,

Tomáš Baletka
- O Japonsku, Murakamim a literatuře - Tomáš Jurkovič - spolupráce
Kayaku Safety Systems
- Za fasádou muslimské společnosti - Břetislav Tureček
- Zora Castillo - beseda se spisovatelkou
- Zdeněk Thoma - Manang po 30 letech
- Za objektivem kamery - Tomáš Zindler
- Josef Balejka - Valašský rytíř nebes
- Pátrání v historii s Jaroslavem Pospíšilem
- Literatura a rocková hudba - Jaroslav Císař
- Tajemství hlubin země - Hranická propast
- Tajemství hlubin vesmíru - RNDr. Jiří Grygar
- Historický knihtisk - Roman Prokeš a Pavlína Wolfová
- Sedm perel astronomie - Petr Horálek
- Bezpečnost na prvním místě - spolupráce s Austin Detonator
 

 

KULTURNÍ AKCE

KULTURNÍ, KOMUNITNÍ A OSVĚTOVÉ AKCE 



KULTURNÍ AKCE

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Bylo pasováno 264 dětí ze 16 tříd 

7 vsetínských základních škol.
V rámci slavnostního pasování na
rytíře a rytířky děti dostaly od
vsetínských knihovnic pasovací
glejt, sladkosti a poukaz na roční
registraci v knihovně. Slavnostní
dopoledne zpestřil program
plný pokusů s názvem Na křídlech
fyziky protagonistů z Úžasného
divadla fyziky z Brna (únor).
 

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
po celý měsíc v knihovně
probíhaly akce na podporu čtení 
a čtenářství – připojili jsme se 

k Týdnu čtení. Na každé dětské
půjčovně proběhlo čtení pro děti
a rodiče (Pohádkové čtení,
Veselé čtení...) četlo se seniorům
(Denní stacionář Charity, Domov
Harmonie Diakonie), knihovníci
četly na dětském oddělení a LDN
Vsetínské nemocnice, četlo se
v K klubu, četlo se i anglicky. 

Ve spolupráci s firmou Austin
Detonator byl oceněn Mistr četby
za rok 2019 (březen).

 

KVĚTINOVÝ BAZAR (březen)

Viz "Novinky".

 

 

DEN ZDRAVÍ V CENTRÁLNÍ
PŮJČOVNĚ
návštěvníci měli možnost
otestovat zdravotní stav. 

Akce proběhla v partnerství se
Vsetínskou nemocnicí a.s. (březen)

 

DAROVÁNÍ KRVE
knihovníci darovali krev.

 

BIBLIORUN (duben)

Viz "Novinky".

 

FAIRTRADOVÉ AKTIVITY 

A SOUSEDSKÝ TÝDEN 

"PĚŤÁKY PRO PTÁKY"

Fairtradová snídaně na náměstí
Svobody, Sousedský týden na
Dolním náměstí - ve spolupráci 
s organizací Líska, městem Vsetín 

a dalšími (duben, květen).

 

KNIHOBUDKA
Nová knihobudka ve vsetínské
nemocnici na rehabilitačním
oddělení (duben).

 

VALAŠSKÉ VELIKONOCE
Čtení Bible a Dny Bible v knihovně
– opisování oblíbených žalmů 

v rámci celorepublikové akce 

Den Bible (duben).

 

 

KULTURNÍ, KOMUNITNÍ A OSVĚTOVÉ AKCE 



KULTURNÍ AKCE

MODRÁ VLNA
Mezinárodní den porozumění
autismu (duben).

 

NOC S ANDERSENEM
Zúčastnili se jí vítězové soutěže
O nejlepší čtenářskou třídu, kterou
byla 3. třída základní školy Integra
(duben).

 

NOC LITERATURY (7. ročník)

Čtení na netradičních místech,

celorepubliková akce pořádaná
českými centry. V roce 2019 se
četlo v neobvyklých prostorách
budovy vsetínské zdravotnické
školy – kotelna, učebna
ošetřovatelství či půda. Do čtení
ukázek se tradičně zapojili vsetínští
divadelníci a zároveň pedagogové
či studenti Masarykova gymnázia.

Večer se čtení ukázek světových
autorů přesunulo do bistra
Na Pančavě, kde se do čtení zapojil
i ředitel školy Martin Metelka
a celý literární večer zpestřilo
vystoupení studentské kapely
Bullet Proof Puppets (květen). 

 

 

 

KULTURNÍ, KOMUNITNÍ A OSVĚTOVÉ AKCE 



 KULTURNÍ AKCE

VSETÍNSKÁ NOC
Hraní strašidelných her 
a strašidlácké tvoření, stezka
odvahy sklepními prostory
knihovny a hororové scénické čtení
(květen).

 

KAMARÁDKA KNIHOVNA
Předprázdninová venkovní akce.

Oslava získání ocenění "Kamarádka
knihovna“ vystoupení žáků
mateřských a základních
škol, scénické čtení, tvořivé dílny
(červen). 

 

DĚTSKÝ DEN  V LUHU 

Akce pro širokou veřejnost nejen
dětskou proběhla ve spolupráci
s dalšími organizacemi Studijní
centrum BASIC Vsetín, CD English
Vsetín (červen). 

 

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
Ve všech dětských půjčovnách
proběhlo koncem školního roku
předávaní Knížek pro prvňáčka
(červen).

 

 

KULTURNÍ, KOMUNITNÍ A OSVĚTOVÉ AKCE 



KULTURNÍ AKCE

PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA
Čtení, hraní her, tvoření
na dětských půjčovnách 

a venkovní Čtení a zpívání –
venkovní akce na schodech před
knihovnou – hostem
v červenci byla muzikantská
čtveřice hudebního uskupení
Spolek Vdolek; celkem proběhlo
na dětských půjčovnách o letních
prázdninách 6 tvůrčích
dílen, 1 noční hraní deskových her 
a dva výlety (červenec – srpen).

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Knihovna plná příběhů.

Již po třetí proběhlo pětidenní
setkávání v knihovně. 17 dětí ve
věku 7 – 11 let zažívalo v knihovně
neobyčejná dobrodružství. Během
týdne měly děti možnost potkat se
s městskou policií, dozvěděly se 

o životě indiánů, pozorovaly slunce
na hvězdárně a asi největším
zážitkem byl porod telátka na
farmě v Horní Lidči (srpen).

 

VÝLETOVÁNÍ S KNIHOVNOU
Děti se svými prarodiči
(12 dětí a 39 seniorů) absolvovaly
výlety do Kroměříže a Štramberka.

Ve spolupráci s aktivními seniory –

dobrovolníky (červenec a srpen).

 

ČTENÍ NA STŘEŠE
Akce se každým rokem těší přízni
diváků, letos si ji nenechalo ujít 
cca 80 účastníků. Ukázky knih již
tradičně vybíral Pavel Kotrla,

interpretace se opět ujali vsetínští
divadelníci, za knihovníky Otakar
Hošek.

O příjemný hudební doprovod se
postaralo hudební uskupení
Jazz Hec & Vocal se zpěvačkou
Klárou Blažkovou (srpen).

 

TÝDEN KNIHOVEN
V říjnu se knihovna zapojila do
celorepublikové akce Týden
knihoven. V rámci něj proběhla
knihařská dílna v podání
protagonistů ze Studia Bez kliky.

Knihovna se na celý den proměnila
v historickou tiskárnu knih a dílnu
skrytou vnějším zrakům. Řezbář 
a grafik Roman Prokeš před očima
dětí i dospělých oživil řemeslné
postupy starých mistrů.

Samozřejmostí bylo hlasité čtení
z novinek pro uživatele zvukové
knihovny.

V dětských knihovnách proběhlo
hlasité čtení při besedách pro 

MŠ i ZŠ, tvoření a vyhlášení
literárních a čtenářských soutěží
(říjen).
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DEN SENIORŮ
s Jožkou Šmukařem.

Akce proběhla pod záštitou
starosty města Vsetína pana
Jiřího Růžičky. Kulturní program 

doprovázela prezentace organizací
poskytujících služby
pro seniory a zdravotně
handicapované (říjen).

 

DEN PRO RŮŽOVOU STUŽKU
ve spolupráci s ONKO-DUHA Vsetín
a Kayaku Safety Systems a.s. (říjen).

 

FESTIVAL DNY POEZIE 

Čtení a zábavné psaní poezie –

kreativní kampaň Otevři oči, vnímej
múzu, napiš báseň. V dětských
knihovnách proběhly besedy na
téma poezie (Zaveršuj si maličko,

Skládám básně, je mi krásně)

(listopad).

 

ŽIVÁ KNIHOVNA 

každoročně v knihovně koncem
listopadu pořádáme tzv. „živou
knihovnu“. Její princip umožňuje
návštěvníkům setkat se
s neobvyklým životním příběhem,

a to prostřednictvím „živé knihy“ -

tedy člověka, který svůj osobní
příběh vypráví. 
 

Letos se ve spolupráci s Charitou
ČR mohli žáci SŠ Kostka setkat
například s italskou cestovatelkou,

v Čechách žijící studentkou
vietnamské národnosti, Srbem,

jehož rodina patřila mezi válečné
uprchlíky z Bosny a Hercegoviny.

Živá knihovna překonává strach 

z neznámého, boří předsudky 

a stereotypy. Celá akce
začala úvodním workshopem 

o hledání vlastní identity. Setkání
s živými knihami proběhlo 

v menších skupinách, díky tomu
byly rozhovory více otevřené 

a osobní a návštěvníci měli
jedinečnou možnost zeptat se 

na vše, co je zajímalo (listopad).

 

DEN TECHNOLOGIÍ
viz "Novinky" (listopad).

 

MIKULÁŠ V KNIHOVNĚ LUH
Čtení, tvoření a prezentace
tradičních valašských masek
z Mikulášské družiny
(prosinec).

 

VALAŠSKÉ VÁNOCE
Živý Betlém Pořádají křesťanské
církve a partnerské organizace
(prosinec).
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S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
BOOKSTART
Setkání s Předčítánkem -

pět setkání pro maminky s malými
dětmi. Tvoření a čtení o jarních 

a podzimních prázdninách.

Vítání občánků města Vsetína 

a předávání dárkových setů 

z knihovny (celoročně).

 

JSI NA TAHU A NOC HER
Probíhají v K klubu (celoročně).

Listopadová Noc her proběhla
ve spolupráci s firmou Austin
Detonator a.s.
 

PODPORA STUDENTSKÝCH
AKTIVIT A MLADÝCH TVŮRCŮ
- poskytnutí prostoru,

- soutěže,

- hudební doprovod, veřejná čtení,
divadélka
.

 

SOUTĚŽE
O poklad strýca Juráša – 19. ročník
dětské literární soutěže – próza,

poezie, komiks. Hlavní téma
letošního roku bylo „Hrdinové 

z knížek“. Počet odevzdaných prací:
celkem 110 prací z 6 vsetínských
základních škol. Slavnostní
vyhodnocení zpestřily svým
vystoupením samy dětské
knihovnice. Připravily si pro vítěze,

ale i jejich rodinné příslušníky,

scénické čtení z knihy Miloše
Kratochvíla - Prázdniny
blbce č. 13. Vsetínské děti byly
úspěšné i dalších kolech soutěže, 

a to jak v okresním, tak i krajském,

které se vyhodnocovalo v Knihovně
Bedřicha Beneše Buchlovana
v Uherském Hradišti.
 

Nejlepší čtenářská třída – 3. ročník
soutěže pro žáky 2. – 5. tříd
vsetínských ZŠ ve čtenářských
dovednostech. Na prvním místě
skončila 3. třída ZŠ Integra, druhé
místo obsadila 5.B ze ZŠ Luh a na
třetím místě skončila 5.C ze ZŠ
Trávníky. Záštitu nad slavnostním
vyhodnocením převzala firma
Austin Detonator, díky které si
oceněné třídy odnesly pěkné dárky
v podobě knih a dalších odměn. 
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Po stopách staříčků -

2. ročník poznávací soutěže,

tentokrát s podtitulem "Zaniklé
vsetínské hostince - Gde si súsedi
kalíšek spolem vypili...". Toto
putování po stezkách místní
paměti nás seznámilo se starými
zaniklými vsetínskými hostinci. 
Pro 8 kartiček si přišlo přibližně 

80 návštěvníků a všechny šifry
rozluštilo 27 řešitelů. Letní 
bonus v podobě exkluzivní exkurze
do starého vsetínského pivovaru
přilákal 42 dobrodruhů. Kromě
pamětníků nás doprovázel 
i historik Pavel Mašláň z Muzea 

regionu Valašsko. Ohlédnutím za
akcí byla prosincová výstava
starých fotografií pivovaru a panelů
hostinců.

 

 

 

 

POP-ARTOVÁ VÝZVA
Galerie U Březáčků a Masarykova
veřejná knihovna Vsetín vyhlásily
pop-artovou výzvu, aby mladí tvůrci
vytvořili a přihlásili díla ve stylu
pop-artu. Vystavená díla pak
byla k vidění v galerii U Březáčků
(červenec).

 

ZVUKOVÁ KNIHOVNA
- Povídání o zdraví a zdravé stravě
- Setkání s místostarostou
- Jarní poetické čtení a melodie
- Nové audioknihy
- Valašsko za války
- Tai Chi aneb vnitřním umění ke
zdraví
- Cesty po Římě
- Mezi námi knihami
- Koncert flétnistky Evy Blažkové
- Koledování s Malou Jasénkou
 

VÝPRODEJE VYŘAZENÝCH KNIH
- letní venkovní
- předvánoční v TIC
 

DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY
V rámci plánování a organizace
akcí knihovny. Zapojují se
dobrovolníci z řad seniorů
i mladých lidí (celoročně).
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SERIÁL TURISTICKÝCH VYCHÁZEK
seniorů, jejich přátel a příznivců
knihovny. Pěší vycházky zajišťuje
Ing. Jan Hajzler (delší trasy) a Mgr.
Milan Drlík (kratší trasy).

Poznávání zajímavých turistických
tras v blízkosti Vsetína - celkem
úctyhodných 39 vycházek, 1021
účastníků a 353 km (celoročně).

 

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY
SENIORSKÉHO
DOBROVOLNICKÉHO TÝMU
KNIHOVNY
Členové: Ing. Jan Hajzler, Mgr.
Milan Drlík, Jana Rokytová, Alena
Zubková, Eliška Tkáčová, PhDr.
Helena Gajdušková (celoročně).

KLUBOVÁ SETKÁNÍ TILIA 

V dětské knihovně v Luhu se schází
skupina žen - seniorek z klubu Tilia
pod vedením paní Jany Rokytové.

Zaměřují se na výtvarné, kreativní 
i pohybové činnosti. Připravují
literární programy s propagací
čtení a čtenářství (celoročně).

 

SENIORPASY
Knihovna/turistické informační
centrum je místem pro výdej
seniorpasů. Slouží jako zázemí
a neformální poradenské,

kontaktní a socializační místo pro
tuto skupinu obyvatel (celoročně).

 

SBÍRKY
- SONS ČR na služby pro nevidomé
a slabozraké (celoroční)
- SVĚTLUŠKA Sbírka pro Světlušku
(září)
 

VÝSTAVY
VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ KNIHOVNY
- Jak jsme se připravovali na
talentovky – výstava výtvarných
prací žáků ZUŠ Vsetín 

- Kapverdy – krása i drsnost ostrovů
uprostřed Atlantiku
O čem sním – práce studentů
výtvarných kurzů pro dospělé
- Příběhy asistence – Týden s Nadějí 
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- JanaZapa – vyznání malbě
- Jitka Skotnicová – Koláže
- Živé pochodně jako forma
politického protestu
- Chytré hlavy na Valašsku –

regionální osobnosti
Galerie U Březáčků – výstava pop-

art
CENTRÁLNÍ PŮJČOVNA
- Menší tematické výstavky (v
oddílu centrální půjčovna) a také
prezentace nových e-knih.

K KLUB
- Malováním k poznání – práce
účastníků kurzu
- Fair Trade Kakao
DĚTSKÉ KNIHOVNY
Pravidelné výstavky knižních
novinek a autorů dětských knih
TIC
- Po stopách staříčků II. – výstava
k soutěži – 8 velkoformátových
panelů
- Z tvorby Kornelie Němečkové
zapůjčení díla za účelem výstavy
 

DOPROVODNÉ KONCERTY
během kulturních akcí např. Marie
Davidová, Spolek vdolek, Aleš
Mrnuštík, JazzHec, cimbálovka 

J. Šmukaře, Sbor MG Vsetín - Song,

Malá Jasénka, Eva Blažková a další.
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VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání je další důležitou součástí činnosti vsetínské knihovny a ročně
zde proběhne mnoho vzdělávacích aktivit pro školy, pedagogy nebo
dospělé uživatele. Knihovna se ve vzdělávání také hodně zaměřuje na
seniory. Každoročně realizuje i vzdělávání pro knihovníky a odbornou
veřejnost. V roce 2019 získala knihovna akreditace na další vzdělávání pro
pedagogické pracovníky. Některé kurzy jsou realizovány bezplatně,

v rámci projektů a grantové podpory či účelových finančních darů.

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ
Pro školní rok 2019/2020 byla zpracována nová nabídka školám.

Kromě besed, workshopů a exkurzí probíhají celoročně v dětských
knihovnách a v K klubu pravidelné lekce informačního vzdělávání pro
žáky základních i studenty středních škol. Byla zpracována nová nabídka
školám s hlavními tématy: čtenářská, mediální, sociální gramotnost,  
 

KURZY PRO VEŘEJNOST JSOU HRAZENY Z GRANTŮ NEBO SI JE ÚČASTNÍCI
HRADÍ SAMI
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VZDĚLÁVÁNÍ

důraz na osobnostně-sociální výchovu, klíčové
dovednosti a kompetence, vyhledávání informací,
kritické myšlení, efektivní metody učení atd.

V roce 2019 proběhlo 41  IVU lekcí a zúčastnilo se
jich 800 dětí. 
Od září probíhá také kroužek programování pro
děti CoderDojo.

 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
Akreditované kurzy pro pedagogy:

- Jak na doporučenou literaturu - 1. stupeň 

- Jak na doporučenou literaturu - 2. stupeň  

- Kritické myšlení 
- Vyhledávání v Elektronických informačních
zdrojích a zásady citování
 

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
- Vliv domácích topenišť na zdraví a životní
prostředí - pořádalo město Vsetín (duben)

- Workshop Barefoot sandály - pro svobodná 

a šťastná chodidla (květen)

- Prezentace plánu udržitelné mobility - pořádalo
město Vsetín (září) 
- Kurz Hodina kódu pro seniory - základy
programování (říjen)

- Vzdělávací modul Ve zdravém těle zdravý duch -

Akademický rok pro seniory - 4 kurzy (říjen)

- Přednáška ke kotlíkovým dotacím - pořádalo
město Vsetín (říjen)

- Kurz Malováním k poznání - určeno seniorům 

a zdravotně handicapovaným - 4 setkání 
(květen - červen)

 

DĚTI, DOSPĚLÍ, ODBORNÁ VEŘEJNOST, 

PEDAGOGOVÉ 



VZDĚLÁVÁNÍ

- Kurz Internet prakticky pro veřejnost (říjen)

- Japonský den s knihovnou - kurz Kaligrafie a kurz Jak se dělá sushi -
partner: Kayaku Safety Systems Europe a.s., Čajovna a sushibar Vsetín
(listopad)

- Vzdělávací modul Valašsko, můj kraj - Valašští malíři - Akademický rok
pro seniory - 4 kurzy (listopad)

- Uzel na kapesníku nestačí - trénování paměti (jaro / podzim) - 1x
měsíčně
 

- Virtuální univerzita 3. věku:

Knihovna jako konzultační středisko České zemědělské univerzity v Praze
Jaro 2019
- Klenoty barokního sochařství v českých zemích
- Potraviny a spotřebitel
Podzim 2019
- Život a dílo Michelangela Buonarroti
- Křesťanská ikonografie a hagiografie
 

- Angličtina pro seniory (jaro / podzim) - 4 úrovně: celkem 30 hodin za
školní rok / 1 kurz
- Němčina a Německá konverzace pro seniory - 2 kurzy: celkem 30 hodin
za školní rok / 1 kurz
 

- Exkurze a konzultace pro cizince s tlumočníkem + informační letáky 

v ukrajinštině, mongolštině, vietnamštině, angličtině.
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VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ 

A ODBORNÉ VEŘEJNOSTI
- Literatura a její role ve vyrovnávání
se smrtí - Lenka Vráželová (březen)

- Digitální tělocvična - kybernetická
bezpečnost (květen)

- Seminář Knihovny a uživatelé se
zdravotním postižením (listopad)

- Knihovny.cz (prosinec)

- Vzdělávání a exkurze v rámci
činnosti RF, exkurze - návštěvy 

z jiných knihoven v MVK
- Pracovníci knihovny často
prezentují své zkušenosti na
odborných celorepublikových
akcích - komunitní role knihoven,

aktivity regionálního oddělení, PR 

a marketing, kyberšikana atd.

(Knihovny současnosti, Lokálka
atp.).

 

 

AKCE V PARTNERSTVÍ -
SPOLUPRÁCE, PRONÁJEM
PROSTOR 

V knihovně probíhají i akce, při
kterých je knihovna partnerem
nebo poskytuje pronájem prostor.
Vzdělávání ve spolupráci s dalšími
subjekty: 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 
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Český zahrádkářský svaz ÚS ČZS
Vsetín, Centrum pro integraci
cizinců, Česká zemědělská
univerzita v Praze, Nemocnice
Vsetín a.s., Charita ČR, Město
Vsetín, Charita Vsetín, Onko klub,

Svaz spisovatelů, Policie ČR, Líska 

a další.
 

 

 



KNIHOVNY
OKRESU VSETÍN

"Středisko regionálních knihovnických služeb
Vsetín financovaných z prostředků 

Zlínského kraje."



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 s automatizací knihoven, revizemi
knihovních fondů, s knihovnickou legislativou 

a projekty (VISK3).

 

KNIHOVNY OKRESU VSETÍN (stav k 1. lednu 2019):

MVK Vsetín – pobočky – Luh, Rokytnice 

Knihovny střediska Vsetín: 
Hošťálková, Huslenky, Janová, Kateřinice, Leskovec,

Lhota u Vsetína, Liptál, Lužná, Pozděchov, Prlov, Ratiboř, Seninka, Ústí,
Valašská Polanka,  Zděchov
 

Obecní knihovna Horní Lideč
Knihovny střediska Horní Lideč: 
Francova Lhota, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice
 

Základní knihovna Jablůnka
Knihovny střediska Jablůnka: 
Bystřička, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Růžďka
 

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Knihovny střediska Rožnov pod Radhoštěm (včetně poboček):

Dolní Bečva, Hážovice, Horní Paseky, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva,

Střítež nad Bečvou, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice

STŘEDISKO REGIONÁLNÍCH KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB VSETÍN.

CELKOVÝ POČET KNIHOVEN OKRESU VSETÍN JE 77.



KNIHOVNY OKRESU
VSETÍN
Městská knihovna Valašské Meziříčí
Knihovny střediska Valašské
Meziříčí (včetně poboček):

Branky, 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 Kelč
pobočky: Babice, Komárovice,

Lhota u Kelče, Němetice
 

Knihovna města Zubří
Obecní knihovna v Halenkově
Místní knihovna Horní Bečva
Veřejná knihovna Hovězí
Městská knihovna Karolinka
Obecní knihovna Nový
Hrozenkov
Místní knihovna ve Velkých
Karlovicích
 

Celkový počet knihoven okresu
Vsetín včetně MVK Vsetín je 77.

 

 

Z tohoto počtu je:

13 profesionálních knihoven.

47 knihoven s neprofesionálním
knihovníkem
17 poboček
 

VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 
V OKRESU 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 služeb 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). 



KNIHOVNY OKRESU
VSETÍN
Knihovnické služby jsou konkrétně
definovány v objednávce služeb,

které byly s provozovateli
jednotlivých knihoven podepsány
v lednu 2019. Během prvního
čtvrtletí roku 2019 byly uzavřeny
nové aktualizované smlouvy 

o poskytování regionálních
knihovnických služeb v rámci
regionálních funkcí knihoven
s provozovateli knihoven okresu
Vsetín, které nahradily původní
smlouvy většinou z roku 2002. Dále
byly uzavřeny dodatky k novým
aktualizovaným smlouvám 

z r. 2018, které byly doplněny o část
týkající se GDPR s obcemi
Jablůnka, Horní Lideč 

a knihovnami v Rožnově pod
Radhoštěm a ve Valašském
Meziříčí.
 

V roce 2019 byla okresu Vsetín na
financování regionálních funkcí
přidělena finanční dotace
ve výši 2 810 000,00 Kč.

Na výkonu regionálních funkcí se
Masarykova veřejná knihovna podílí
3,92 pracovními úvazky.

JEDNOTLIVÉ STANDARDY
REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 
A ČÍSELNÉ UKAZATELE PLNĚNÍ 
V OKRESE VSETÍN 2019
 

Poradenská a konzultační
činnost: 
V roce 2019  bylo uskutečněno
celkem 710 akcí, tj. 199
metodických návštěv a 511
konzultací, z toho 96 jednání
s provozovateli
knihoven.  

 

Statistika a vykazování
Knihovnických činností: 
V lednu a únoru se zpracovávala
celoroční statistika za předchozí
rok, celkem 62 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. 2019 a pololetí 2019 včetně
komentářů se poskytují Krajské
knihovně Františka Bartoše ve
Zlíně. 



KNIHOVNY OKRESU VSETÍN

Za 1. pololetí roku 2019 proběhl sběr údajů o činnosti knihoven pro
kontrolu jejich činnosti.
 

VZDĚLÁVÁNÍ, SEMINÁŘE
Vzdělávání pro knihovníky okresu Vsetín, které zajišťovala Masarykova
veřejná knihovna Vsetín:

Setkání starostů a knihovníků okresu Vsetín, jehož součástí byly tyto
příspěvky - Standardy (nejen) pro knihovny,  Malá knihovna ve velkém
městě aneb Když je princů víc než draků,  Ohlédnutí
za rokem 2018 - na příkladech ukázáno, jak prospějí ke
zvýšení návštěvnosti a zájmu o knihovnu nejen rekonstrukce, ale 

i drobné, nenákladné interiérové úpravy, péče o knihovní fond a aktivita
při pořádání nejrůznějších akcí na podporu čtenářství.
Proběhlo Setkání knihovníků Rožnovska se vzdělávacím blokem pro
neprofi knihovníky - Akviziční portál. Knihovníci se zúčastnili exkurze do
nově zrekonstruované knihovny v Halenkově s ukázkou besedy pro první
stupeň ZŠ a příspěvekem Standardy VKIS. Další  exkurze proběhla
v knihovně Valašské Meziříčí, která byla v létě přestěhována do nově
zrekonstruovaných prostor a byla představena regionální  databáze -

Osobnosti Valašska.cz.

 

PORADY 

Bylo uspořádáno 5 porad pro knihovníky. Náplní porad bylo seznámení
knihovníků s výsledky statistiky knihovnických činností, hodnocení
výkonu regionálních funkcí, plnění standardu VKIS v knihovnách okresu 

 



KNIHOVNY OKRESU VSETÍN

Vsetín, vykazování knihovnických výkonů regionálních služeb, VISK 3,

problematika automatizace knihoven, informace z porad pověřených
knihoven, cirkulace atd. Knihovníci obecních knihoven informovali
pověřenou knihovnu o činnosti, provozu a o problematice jednotlivých
knihoven. Jednu poradu uspořádala středisková knihovnice Rožnova pod
Radhoštěm pro neprofesionální knihovníky svého střediska.

 

POMOC PŘI REVIZI A AKTUALIZACI KNIHOVNÍCH FONDŮ (KF)

Pomoc byla poskytnuta 22 knihovnám. Bylo zrevidováno 31 181
knihovních jednotek v 9 knihovnách. Revize probíhaly dle
stanoveného plánu revizí na aktuální rok.

Ve 22 knihovnách byla provedena aktualizace knihovního fondu.

Zaktualizováno bylo 45 426 knihovních jednotek. Vyřazeno bylo v 16
knihovnách 7 749 knihovních jednotek.

Revize KF se uskutečnily v knihovnách – Choryně, Kladeruby, Loučka,

Police (středisko Valašské Meziříčí), Kateřinice, Ratiboř, Valašská Polanka
(středisko Vsetín), Valašská Bystřice (středisko Rožnov pod Radhoštěm),

Střelná (středisko Horní Lideč).

 

NÁKUP A ZPRACOVÁNÍ KF Z PROSTŘEDKŮ OBCÍ
Z finančních prostředků obcí bylo v roce 2019 nakoupeno do 37 knihoven
1 601 knih. Nákup knih ve většině případů provádí knihovníci
obsluhovaných knihoven ve spolupráci s pracovnicemi střediskových
knihoven. Zpracováno bylo 4 586 knihovních jednotek pro 47 knihoven.



KNIHOVNY OKRESU
VSETÍN
VÝMĚNNÝ FOND A CIRKULACE KF
V roce 2019 proběhla třikrát
cirkulace výměnných souborů.

Soubory jsou knihovnám
zapůjčeny na dobu 12 měsíců.

Rozvezeno bylo 231 výměnných
souborů – z toho
24 souborů vytvořených z CD
nosičů – mluveného slova.

Počet svazků v těchto
rozvezených souborech je celkem
23 478 knihovních jednotek (KJ).

V průběhu roku 2019 také probíhal
nákup knih do výměnného fondu.

Bylo zakoupeno celkem 2 369 KJ
vyřazeno bylo 1 212 KJ z důvodu
opotřebení.
 

SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

A KNIHOVNICKÝ PROGRAM
Podporu automatizovaného
systému zajišťuje MVK Vsetín pro
66 knihoven v okrese. Bylo
provedeno 54 servisních zásahů. 

 

DOPRAVA V RÁMCI VÝKONU
REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ
Pro obsloužené knihovny
bylo najeto 5 192 km. Jednalo se
především o rozvoz výměnných
souborů, opravených knih, revize,

metodické návštěvy a jednání se
zřizovateli knihoven.

 

CO NOVÉHO V KNIHOVNÁCH
Knihovna Halenkov – nová služba –

rozvoz knih po obci seniorům.

V Novém Hrozenkově nastoupila
od 1. června 2019 nová knihovnice.

Knihovna přešla na novou verzi
AKS - Verbis 2.0. V obci byla
nainstalována knihobudka. 

V knihovně v Jablůnce zakoupili
multifunkční tiskárnu, které slouží
k tisku propagačních materiálů na
akce pořádaných knihovnou 

a využívá se i při tvorbě výukových
programů pro žáky. V knihovně
proběhla rekonstrukce sociálního
zařízení, vybudování kuchyňky 

a nově byla vybavena a vymalována
kancelář knihovnice. V knihovně
v Kelči pokračuje rekonstrukce
interiéru – dokoupena byla nová
sedačka  a vyměněny radiátory.

Velké Karlovice – od 1. 1. 2019
nastoupila nová knihovnice, se
kterou přišel do knihovny 

i „nový vítr“. Proběhly akce, které
přilákaly nové čtenáře a především
děti se začaly do knihovny vracet.
Došlo i k menším úpravám
interiéru – byl vytvořen dětský
koutek, zútulněno schodiště,

prostor k posezení a přednáškový
prostor v patře, upravena byla 

i přilehlá místnost jako učebna 



CO NOVÉHO V KNIHOVNÁCH

(vymalováno, nové lino, závěsy atd.). Vytvořena „mobilní“ knihovnička
z vyřazených knih v obchodech potravin a na koupališti.
Knihovna města Zubří - nově se knihovna zapojila do projektu S knížkou
do života. V rámci této akce pořádají Budulínky. Doběhl zde již 6. ročník
U3V. V knihovně rozšířili nabídku o půjčování Albi tužek – kouzelné čtení.
Hutisko – Solanec – knihovna byla nově vymalována, pořízeny byly
nové PC. 

Prostřední Bečva – byl pořízen nový stůl, nové PC a sedací nábytek.

Valašská Bystřice – do knihovny pořízen sedací nábytek, PC, rozkládací
stůl na tvoření atd.

Střítež nad Bečvou – od ledna je zde zástup za knihovnici (MD), nové
webové stránky a mikrovlnná trouba do kuchyňky.

V knihovně v Lidečku rozšířili prostor knihovny i do přilehlé místnosti,
kterou využívá OÚ jako zasedací místnost. Je možno využít zde umístěné
stoly a židle při různých akcích knihovny. 

Středisko Valašské Meziříčí – v knihovně Police – od 1. 1. 2019 nová
knihovnice a změna výpůjční doby. V knihovně v Jasenicích – výměna
regálů. V knihovně Lešná – přidán 1 knihovní regál. V knihovně Jarcová –

doplněn sedací nábytek ze zrušeného dětského oddělení MěK VM.

CO NOVÉHO V KNIHOVNÁCH OKRESU VSETÍN



CO NOVÉHO V KNIHOVNÁCH

Knihovna Choryně – výměna oken a dveří v knihovně.

MěK Valašské Meziříčí – 29. 4. – 17. 5. proběhlo stěhování městské
knihovny do nových prostor, úklid, výzdoba, příprava knihovny na
otevření. 1. června se slavnostně otevřelo Komunitní centrum Valašské
Meziříčí a s ním také knihovna. 

Středisko Vsetín - knihovny, které pracují v nové verzi editačního
OPACu byly během dubna připojeny na vyšší verzi programu Verbis 2.0.

Knihovny v Lužné a v Pozděchově  mají vlastní facebook, který se dobře
osvědčil jako informační i propagační nástroj. Společně s vedením obcí
se hledaly možnosti, jak lépe využít knihovnu v obci a přiblížit její služby
obyvatelům. Po schůzkách na OÚ se v knihovně v Lužné a v Janové
prostory otevřely pro pravidelné schůzky matek s dětmi. V Janové byl
pořízen nový počítač pro veřejnost. Pozděchov - knihovna dovybavena
sítí na stěnu, kresbami z Pasování vyzdobili žáci ZŠ. Huslenky - knihovna
vybavena novými regály, vznikla část pro děti s kobercem, malým
sedacím nábytkem a úložným nábytkem s hračkami.  Nové dveře na
toaletu, vyřešen dlouholetý problém s uschováním jízdního kola
knihovnice.  Ratiboř – knihovna celkově upravena a opravena – budova
venkovní úpravy – natření střechy, fasády, dveří i oken, nové regály, sedací
nábytek, stolek i nábytek pro personál, žaluzie do oken. Valašská
Polanka -  zprovozněn výtah do knihovny, změna vnitřního uspořádání
nábytku a fondu, je zde od 1. 7. 2019 nová knihovnice.  V rámci soutěže
Vesnice roku se prezentovaly knihovny Poličná, Zašová a Ratiboř. Obec
Ratiboř ve Zlínském kraji zvítězila a získala Zlatou stuhu.

Retrokatalogizace probíhá v knihovnách Lužná, Pozděchov.

CO NOVÉHO V KNIHOVNÁCH OKRESU VSETÍN



KNIHOVNY OKRESU
VSETÍN
VISK 3, VISK 9 PROJEKTY
V projektu VISK 3 v roce 2019
uspělo celkem 7 projektů,

podaných obcemi resp.

knihovnami. V programu VISK 9
získala dotaci Městská knihovna
Rožnov pod Radhoštěm.

V grantovém programu
Knihovna 21. století uspěly 4
knihovny s 9 projekty.

Proběhla pomoc s psaním žádostí
do druhého kola dotačního
programu VISK 3, které
bylo dodatečně vyhlášeno a se
žádostmi do dotačních programů
pro knihovny pro
rok 2020.

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KNIHOVNICI/
KNIHOVNÍKA OKRESU VSETÍN
Byla vyhodnocena Soutěž O
nejlepší knihovnici/knihovníka
okresu Vsetín za rok 2018.

Oceněn mohl být knihovník/

knihovnice z kterékoli veřejné
knihovny v okrese Vsetín, jak za
celoroční kvalitní práci, tak také za
jednorázový výrazný počin.

Podmínky a pravidla soutěže jsou
vystaveny na https://www.mvk.cz/.

V březnu 2019 na Setkání
knihovníků a starostů okresu Vsetín 

proběhlo slavnostní vyhlášení
vítězů. Ocenění si odnesly tyto dvě
knihovnice:

Jarmila Křenková z Obecní
knihovny Bystřička - za vynikající
práci v knihovně, za úpravu prostor
pro pořádání akcí v knihovně,

za rozšíření služeb a aktivit
knihovny, za zvýšení počtu čtenářů,

výpůjček a návštěvníků knihovny.

a Bc. Renata Vinklerová - Městská
knihovna Rožnov pod Radhoštěm -

za podporu čtenářství – pořádání
besed a lekcí informačního
vzdělávání pro základní školy, za
iniciativu při modernizacích
interiéru knihoven a za příkladnou
spolupráci s knihovníky i obecními
úřady střediska Rožnov pod
Radhoštěm.



KOMUNIKACE, PR
PODĚKOVÁNÍ
PARTNERŮM 
A DÁRCŮM

 

"Knihovna klade důraz na kvalitní PR; informuje své
uživatele, širokou veřejnost, oceňuje věrné
příznivce, pořádá soutěže, kampaně, osvětové akce,

je partnerem v projektech.

Děkujeme spolupracujícím organizacím a dárcům."



KAŽDODENNÍ KOMUNIKACE 
S UŽIVATELI

- k akcím, besedám, kurzům atd.

- ke službám: PressReader, E-knihy, databáze, info o nejpůjčovanějších
knihách atd.

 

LETÁKY, PLAKÁTY

- Spolupráce s Regionální televizí, Českým rozhlasem, rádiem Blaník.

- Tiskové zprávy do regionálního tisku o akcích knihovny (Vsetínské
noviny, Valašský deník, Jalovec, Mladá fronta Dnes - příloha Východní
Morava).

- Webové stránky www.mvk.cz a další informační weby (TV Beskyd, web
Valašský Deník, web Regionální televize, Valašské internetové noviny, 

La Cultura, Klub knihomolů, web a FB města Vsetín).

- Příspěvky do odborného tisku (Čtenář, Ikaros, Duha).

 

 

 

MVK je aktivní na Facebooku (1 960 sledujících) i Instagramu.

O našem webu: Knihovna používá své webové stránky 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:
Přihlášení do svého konta, Katalogy, O knihovně, Služby, Akce a odkaz na
měsíční Magazín knihovny nebo na databázi Osobnosti Valašska. V roce
2019 navštívilo webovou stránku www.mvk.cz 27 137 uživatelů v počtu 

63 321 návštěv. Stránky byly zobrazeny 129 145 x.

 

 

SPOLUPRÁCE S MÉDII

WEB, SOCIÁLNÍ SÍTĚ



 

 

 

KOMUNIKACE
S UŽIVATELI 
I PARTNERY 

- Příprava smyčky na obrazovkách ve Vsetínské
nemocnice a.s. (upoutávka na akce a a služby
knihovny).

- Obrazovky v centrální půjčovně a TIC.

- PF: tištěné i video.

- Dárkové poukazy: vánoční, narozeninový atd.

- Multikulturní aktivity: letáky, knižní fond a exkurze
pro cizince.

- Magazín Masarykovy veřejné knihovny Vsetín –

každý měsíc.

- Drobný příležitostný tisk, letáky ke službám
a nabídce knihovny, nabídka školám.

- Měsíční přehledy akcí.
- Propagační materiály - PR předměty.

- Nástěnky před MÚ Vsetín a v prostorách knihovny.

- Výstavky, vitríny.

- Osvětové akce, kampaně, oceňování věrných
čtenářů a vítězů soutěží viz "Akce".

- Probíhal výběr titulů a propagace knihovního
fondu knihovny prostřednictvím upoutávek na
stránce knihovny, ve zpravodaji, v rámci sociální
sítě Facebook. 

V MVK si zájemci mohli vyzvednout bezpečnostní
zámky pro kola - spolupráce s městskou policií.
 

 

Děkujeme dárcům a partnerům při realizaci
projektů, ediční činnosti a dalších aktivit
Donátoři:
Kayaku Safety Systems Europe a.s., Austin
Detonator a.s., Kovošrot Kubík s.r.o., NAKAPE PRO
s.r.o., JUDr. Lubomír Gajdušek, Glass Service, a.s.,

PODĚKOVÁNÍ DONÁTORŮM A PARTNERŮM



PARTNEŘI, OCENĚNÍ 
A EDIČNÍ ČINNOST

 

MUDr. Hana Garlíková, Zlínský kraj, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond
kultury, Radegastovna u Lva.

Partneři:
Město Vsetín, Vsetínská nemocnice, Charita ČR, Charita Vsetín, Diakonie
Vsetín, Místní akční skupiny, Líska, MŠMT, SKIP, SDRUK, Unie
zaměstnavatelských svazů, Národní knihovna, Moravská zemská
knihovna, Asociace spisovatelů, Centrum pro integraci cizinců, Dům
kultury, Divadlo v Lidovém domě, Radegastovna u Lva, Na Pančavě,

základní a střední školy ve Vsetíně, základní umělecká škola, divadelní
spolky, Rodinné a mateřské centrum Vsetín a další.

EDIČNÍ ČINNOST

Neperiodické publikace:

- Výroční zpráva 2018, náklad 50 ks
- Valašský komiks II Velkokarlovicko, náklad 500 ks
Periodický tisk:

- Magazín knihovny (1x měsíčně 300 ks)
- El. dokumenty včetně internetu: 3
Elektronické dokumenty:

- Nabídka školám 2018 / 2019
- Výroční zpráva 2018
- Magazín MVK Vsetín
- letáky
 

OCENĚNÍ

- Kamarádka knihovna viz "Novinky"

- Helena Gajdušková si převzala prestižní Cenu českých knihovníků
- Ocenění Hany Malé - Nejlepší knihovnice Zlínského kraje



ORGANIZACE 
A ŘÍZENÍ

 

"Pro dobré fungování knihovny
jsou klíčové organizace a řízení".



ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST
V roce 2019 probíhala poradenská a konzultační činnost pro knihovníky 

a také v rámci RF v počtu 675.

 

Dále probíhaly pravidelné porady (2x měsíčně porady vedení, 1x měsíčně
porady služeb, 4x ročně porady knihoven okresu Vsetín) a nepravidelné
porady provozní, projektové a organizační včetně osobních, telefonických
a mailových konzultací, účasti v dotaznících a průzkumech, konzultace
bakalářských a diplomových prací atd. 

 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGÁNECH A KONZULTACE
Zástupci knihovny jsou členové odborných komisí a orgánů především 

v rámci SKIP  a dalších celorepublikových knihovnických spolků, orgánů 

a sdružení. 
Prezentují, poskytují konzultace a knihovna také pořádá odborné akce
pro odbornou veřejnost (více viz "Akce / Vzdělávání" a "Knihovny okresu
Vsetín").

 

KONTROLY
- Město Vsetín, útvar interního auditu - GDPR (22.1.2019)

- Jitka Novosadová - BOZP a PO (30.5.2019)

- Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín (20.8.2019 – 2.10.2019)

- Finanční úřad pro Zlínský kraj, oddělení kontroly zvláštních činností IV –

daňová kontrola podle ustanovení §88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád (13.08.2019 – 05.11.2019)

- Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín - kontrola výkonu regionálních
funkcí (14.11.2019)



PERSONÁLNÍ 
AGENDA

POČET PRACOVNÍKŮ K 31. 12. 2019:

- 27 pracovníků 

+ 2 pracovní pozice na RD
+1 pracovní pozice uvolněna pro
výkon funkce místostarostky obce
 

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ: 

- 3 studenti
- odpracováno 130 hodin
 

ZAMĚSTNANCI KE DNI 31.12.2019 

Divínová Daniela, Ing.

Fialová Lucie, Bc.

Galda Vítězslav
Goláňová Magda, MgA.

Haplová Zdenka, Bc.

Holbíková Ludmila, Bc.

Hošek Otakar
Janošková Kateřina, Mgr.
Kašparová Petra, MgA.

Klodová Věra
Kovář Antonín
Kovář Michal, Mgr.
Kubík Martin
Látalová Lenka, Mgr.
Kurišová Romana, Bc.

Malá Hana
Panovcová Pavlína
Pelcová Věra, Ing.

Pifková Veronika, Ing.

Pišťák Bedřich, Bc.

Riedlová Dana, PhDr.
 

Románková Petra, Bc.

Sochora Jaroslav
Šebelová Lenka
Vaculíková Jana, Mgr.
Turpišová Radka
Zajíčková Irma
 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
- školení BOZP 

- kurz angličtiny
- besedy se spisovateli,
významnými kulturními 
a regionálními osobnostmi
- školení a semináře pořádané
SKIP, Krajskou knihovnou Františka
Bartoše ve Zlíně, Moravskou
zemskou knihovnou a tematické
semináře pro ředitele i ostatní
pracovníky knihoven pořádaných
Národní knihovnou ČR
- Knižní veletrh v Praze
- konference Knihovny současnosti
- vzdělávání v rámci odborných
knihovnických činností,
katalogizace, elektronické zdroje
atp.



PERSONÁLNÍ 
AGENDA

 - pracovníci Turistického
informačního centra Vsetín se
aktivně účastní veletrhů cestovního
ruchu
- pracovníci ekonomického
oddělení se pravidelně účastní
školení s ekonomickým
zaměřením, personální práce,

GDPR
- školení k PR a marketingu
- školení v oblasti sociální práce 

a komunikace, IT dovednostech
atp.

- zážitkový kurz "První pomoc
nanečisto"

- seminář "Knihovny a uživatelé se
zdravotním postižením"

- konference "Elektronické služby
knihoven"

- Festival bezpečného internetu
- seminář "Knihovny a booktubeři"
- kurz sebeobrany
- konference "Knihovny 

a architektura"

- seminář "Co venkovské knihovny
umějí a mohou
- kurz "Typologie osobnosti
uživatele"

a další.
 

 

 



HOSPODAŘENÍ 
A PROVOZ

 

"Rozpočet, dotace, příspěvky, nákupy, 

hospodářský výsledek."



 

 

 

HOSPODAŘENÍ 
A PROVOZ 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín konsolidovala
v roce 2019 dva základní interní rozpočty: 

-  rozpočet MVK (provozní příspěvek zřizovatele
města Vsetín)

 - rozpočet regionálních funkcí knihoven (dotace         

Zlínského kraje) 

Dalším významným zdrojem financování je
grantová činnost.
 

 

 

 

 

 



DOTACE, 
PŘÍSPĚVKY, DARY



NÁKUPY

DLOUHODOBÝ A DROBNÝ, HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK



HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK 2019



ZÁVĚR

VSETÍNSKÁ KNIHOVNA JE DŮVĚRYHODNOU A OTEVŘENOU INSTITUCÍ
PRO VŠECHNY

V dnešní době plné změn usiluje vsetínská knihovna o to, aby byla
jistotou pro své uživatele - čtenáře a návštěvníky.

Své služby staví na kvalitním knihovním fondu, příjemném vybavení,
nejdůležitější jsou však v knihovně lidé a vztahy. 

Moc si přejeme, aby každý návštěvník odcházel s dobrým pocitem,

vyřešenou otázkou či požadavkem, aby lidé měli spojenu knihovnu 

s příjemným zážitkem a pozitivním příběhem, a aby napětí a nervozitu
prožívali maximálně u nedočtené knihy, časopisu, nedohrané hry či
nedoposlouchaného CD.

V roce 2019 oslavila Česká republika a především české knihovny 100 let
výročí od vzniku „Knihovního zákona“. Knihovny tak posílily svoji roli 
a dodnes svědomitě plní úlohu vzdělávacích a komunitních center
regionů. Rok 2019 je také významný pro české knihovny tím, že se začala
tvořit nová Koncepce rozvoje knihoven na období 2020-2027. 

I v té budou knihovny pokračovat ve své započaté práci a profilovat 
se jako pilíře vzdělané, demokratické a kulturní společnosti vzdělávací 
a vzdělanost podporující instituce a správci kulturního a znalostního
bohatství.
Děkujeme našemu zřizovateli Městu Vsetín a dalším partnerům za
podporu a přijetí myšlenky, že knihovny jsou opravdu důležitým pilířem
každé společnosti.
 

 

Zpracovali: Kateřina Janošková, Daniela Divínová, Magda Goláňová, 

Věra Pelcová, Dana Riedlová, Veronika Pifková, Michal Kovář.






