
Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín 
ze dne 8. 4. 2021 

 

Proběhlo on-line. Připojilo se celkem 24 účastníků. 

Program:  

 8:00 - 8:15 – „připojování“ a organizační záležitosti 
 „Časopis Čtenář“ – představí šéfredaktor časopisu - J. Císař  
 Informace z porady pověřených knihoven – D. Divínová 
 Časopis Duha, knihovny a coronavirus - K. Janošková 
 Rok 2020 ve statistikách, různé  - V. Pelcová 
 „Jak na on-line schůzky a streamování?“ - P. Románková, M. Kovář 
 Informace z knihoven okresu    

 

Porada pořádána on-line (Google Meet), postupné připojování a navázání spojení, přivítání účastníků, 
představení programu. 

Šéfredaktor – PhDr. Jaroslav Císař - představení časopisu „Čtenář“  - prezentace  
Shrnutí: 
- Vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně za podpory Ministerstva kultury 
- Jediný celostátní tištěný časopis pro oblast veřejných knihoven  
- Vzdělávání, informace, inspirace 
- Vychází 1x měsíčně (460,- Kč/rok)  
Web: https://svkkl.cz/ctenar -  články nejnovějších šesti čísel jsou v elektronické verzi k dispozici 
předplatitelům, starší články jsou volně přístupné  
Facebook: https://www.facebook.com/Čtenář-měsíčník-pro-knihovny-157081557645309 

D. Divínová – informace z porady pověřených knihoven - 3 prezentace s výkladem 
 
Shrnutí: 
Výkon RF ve ZK v roce 2020  

- byl vyhodnocen v Roční zprávě o hodnocení výkonu RF knihoven ve Zlínském kraji. 
- minulý rok poznamenaný pandemií, mj. proběhlo méně metodických návštěv, naopak vzrostl 

počet konzultací 
- objem finančních prostředků odpovídal předešlému roku, ale bylo odpracováno méně hodin 

kvůli navýšení hodinové sazby 
- cirkulace VS proběhly loni dle plánu, byl dodržen počet svazků dle standardů 

Výsledky statistiky za rok 2020 ve ZK 
- nejhorší dopad pandemie byl na akce pro veřejnost (pokles akcí o 70 %), dále silně klesly 

fyzické návštěvy (přes 40 %) v knihovnách  
- také klesl počet registrovaných uživatelů o více než 9 000, přesto zůstává, že je v knihovnách 

zaregistrováno cca 14 % obyvatel kraje 
- objem KF a on-line návštěvy srovnatelné s výsledky předchozího roku. Lehce se snížil objem 

KF v obecních knihovnách, ale to může být způsobeno i větším vyřazováním, protože částka 
na nákup knih klesla jen lehce 

 



Informace z jednání SKIP a SDRUK: 
- Možnost podávat malé projekty SKIP. Částka letos zvýšena na 5.000 Kč, lze čerpat i na on-

line akce. Příjem žádostí do 7. 5. 2021. Více informací na webu a v prezentaci. 
www.knihkm.cz/skip-velka-morava/aktivity.html - výzva a pokyny -  příloha zápisu 

- Noc s Andersenem – termín pohyblivý podle situace, od 25. 6. až do 8. 10. 2021. 
- Čtenář roku – letos vyhlášena i alternativa e-čtenář roku, hlavním kritériem hodnocení byl 

celkový počet vypůjčených e-knih za rok 2020 (každý okres ZK nominoval svého vítěze, 
finalistou za ZK je čtenářka e-knih z KBBB – 37 přečtených e-knih za r. 2020) .  

- Knížka pro prvňáčka – zapojeno asi 450 knihoven, distribuce knih proběhne v druhé polovině 
května. 

- Vyšla příručka Knihovna v obci, je určena pro starosty a zastupitele. V současné době probíhá 
distribuce těchto příruček z NK do jednotlivých obcí. Příručka je v elektronické podobě – 
doporučení seznámit se s jejím obsahem pro případná jednání. 

- NK pracuje na příručce pro začínající ředitele a vedoucí knihoven, bude mít cca 200 stran, 
obsahovat bude mimo jiné i legislativní a ekonomické informace. 

- Připomínka služby NDK – DNNT, od února došlo k rozšíření těchto služeb, celkem bude 
zpřístupněno 150 000 svazků. Připravuje se propojení s OPACem a další knihovny budou mít 
možnost připojení. V KKFBZ proběhne 8. 4. online školení s dr. Richterem. 

- jsou organizovány dvoudenní online semináře pro starosty s názvem Knihovna v obci. Je 
velký zájem, doporučeno zejména pro starosty, kteří chtějí zlepšit služby knihoven, 
rekonstruovat knihovnu apod. Více informací  - www.portalzastupitele.cz. 

- Operační program J. A. Komenský – projekt MŠMT, měl by se týkat knihoven jako dalších 
center pro vzdělávání. Budou se moci zapojit všechny knihovny a zaměřený bude na 
neformální vzdělávací akce v knihovnách. Více informací bude postupně upřesněno, bude se 
týkat vzdělávání veřejnosti i knihovníků. 

- Průzkum ohledně výstavby a rekonstrukce knihoven, odpovědělo 168 knihoven a většina chce 
žádat i finanční podporu z EU. Nový program je určen mimo jiné na podporu profesionálních 
knihoven (vybavení i rekonstrukci), program IROP bude v r. 2022 zpřístupněn i knihovnám 
vykonávajícím RF. 

- Vyhodnocení standardů knihoven, nově bude sledováno i vzdělávání. Od roku 2022 bude 
doplněno do statistického výkazu KULT, navrhováno je procentní vyjádření plnění standardu 
vzdělávání. Je hodně možností vzdělávání on-line formou. 

- Jak sledovat statistiku online záznamů a streamů – viz příručka v příloze zápisu. 
- Výzva k zasílání námětů na změnu programů VISK a Knihovna 21. století. Příspěvek na téma 

Jaké projekty psát do Knihovny 21. století zazní na Kolegiu SKIP 2. června 2021. 
- Malý tvořivec – pracovní listy pro děti v knihovnách. Na webu lze stáhnout i předchozí čísla. 
- www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec 
- Seminář RF v Pardubicích - 20. – 21. 10. 2021 
- Knihovna věcí  - diskuze ohledně vykazování výpůjček  

K. Janošková 

Časopis DUHA, vydává: Moravská zemská knihovna v Brně. 
Přináší kvalitní, podnětné a inspirativní příspěvky z teorie i praxe knihovnictví se zaměřením na 
knihovny na Moravě, vychází 4× ročně v elektronické i tištěné podobě. Tištěná čísla ve formátu PDF 
naleznete zde. 
Covid a doba uzavření – MVK Vsetín 

- online aktivity (besedy a streamy, online výuka školám, VU3V, tvoření, turistické vycházky, 
výstav atd.) 



- ediční činnost (sborník 100, Kde končí svět, cizojazyčné letáky atd.) 
- online služby (platba z domova, registrace, rešerše, doporučování knih atd.) 
- online přístup k titulům (e-knihy, PressReader, DNNT, Osobnosti Valašska atd.) 
- offline a telefonický kontakt (výdejní okénka, rozvážka, infolinka - očkování, 3D tisk, 

komunikace s uživateli atd.) 
Informace SKIP: 

- knihovna / městská knihovna roku + MARK - ano 
- Koncepce - propagace u zřizovatelů - publikace  - „ Od knihoven pro knihovny“: 

https://issuu.com/mestskaknihovnavpraze/docs/brozura-koncepce-knihoven-web 
(Obdrželi jste do knihoven) 

- UKR - komunikace nad dotačními okruhy - VISK 3a K21 
 

V. Pelcová - Rok 2020 ve statistikách – prezentace s výkladem 
 
Důležité: 
- Přihlášky čtenářů, průkazy – každému čtenáři, i rodinní příslušníci 
- Evidovat i prezenční výpůjčky (zájemci o „titulovku“ obraťte se na M. Kováře, jinak nutno evidovat 
ručně) 
- Evidovat návštěvníky – všechny – doprovod čtenáře, kamarády…i neregistrovaní jsou návštěvníci! 
- Web knihovny, facebook – v dnešní době VELMI DŮLEŽITÉ! – zveřejňovat aktuální informace, 
vzhled a obsah webu, užitečné rady, nejčastější chyby… – Metodická příručka z r. 2020, KFBZ – 
v příloze zápisu 
- Nutná propagace knihovny, neustále se připomínat! – využít Obecní zpravodaje a do KAŽDÉHO 
ČÍSLA uvádět zprávy z knihovny – pravidelnost! Informujeme tak i vedení obce. 
Péče o KF - Standard pro dobrý knihovní fond – vše důležité najdete zde. 
 

Různé: 
Vzdělávání  
Sledovat v průběhu roku navštívené semináře a školení, i on-line, udělat si tabulku: kde, kdy, co, kolik 
hodin. Od r. 2022 – už bude ve výkazu KULT - nová kolonka extra na toto!!! 

- Mnoho možností on-line vzdělávání – info v konferencích, přeposílám nabídky. 
Pro zájemce připomínka webových stránek  https://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-
akce/, kde se nachází přehled vzdělávacích akcí, které pořádají knihovny v ČR (jsou tam akce 
většinou v předstihu než třeba v konferenci Knihovna). 

- KFBZ – vzděl. pro knihovníky: https://www.kfbz.cz/vzdelavaci-odborne-akce - příloha zápisu 
- (Redesign webových stránek menších knihoven – květen, Grafická úprava letáků Canva 

8.  a 10.6.2021 – doporučuji se přihlásit!!!) 
- knihovnické minimum se připravuje na září (zjistit zájem u obecních knihovníků – úkol pro 

SK knihovnice) 
- Nekvalita v dětské literatuře – seminář on-line ve Zlíně - moc dobré!!! Sylabus – příloha 

zápisu 

Ocenění knihoven ZK a Knihovna roku 
Proběhne za stejných podmínek jak v roce 2020, nominace lze podávat do 21. 5. 2021. ZK a KKFBZ 
zveřejnily výzvu na svém webu 31. 3. 2021. Soutěž Vesnice roku neproběhne, ale je nutno nominovat 
knihovnu do celostátní soutěže Knihovna roku. Měla by to být knihovna vesnického typu. 
Výzva k předkládání nominací – na KFBZ 

Výsledky VISK 3 as K 21 -  doporučení pro neúspěšné v K 21 na podání žádostí do Malých projektů 
SKIP VM  



Výzkum spokojenosti  v knihovnách 
 Je problém s uzavřením knihoven, prozatím je anketa prodloužena do poloviny roku, dále se uvidí dle 
aktuální pandemické situace. 

IROP – za podpory MAS - Knihovny mají šanci získat podporu na výstavbu a rekonstrukci ze 
strukturálních fondů EU. 
Pro knihovny poskytující regionální funkce a základní knihovny se specializovaným fondem 
(například muzejní knihovny) bude zřejmě vyhlášena samostatná výzva, ale ostatní profesionální 
knihovny budou moci získat dotaci pouze prostřednictvím MAS. 

V tom případě je zásadní podmínkou, aby se výstavba, rekonstrukce a vybavení knihoven 
dostalo do strategického plánu příslušné MAS. 
!!! Knihovna by proto měla v prvé řadě přesvědčit svého starostu, aby se obec v rámci MAS 
angažovala a prosazovala podporu knihoven do strategického plánu své MAS.  
Na webových stránkách Národní sítě Místních akčních skupin je k dispozici seznam MAS, kde si 
knihovna může zjistit, do které MAS její obce spadá.  
MAS se orientují primárně na venkovské oblastí, ale podle pravidel vytváření MAS mohou být 
zastoupena i města do 25 000 obyvatel. Z toho vyplývá příležitost nejen pro knihovny v obcích, ale 
také v městech. 

„Jak na on-line schůzky a streamování?“ - P. Románková, M. Kovář – prezentace s výkladem 
Prezentace v příloze zápisu. 
 
Informace z knihoven okresu  
 
Z. Haplová - Středisko Vsetín –  

- Lužná – získání grantu z VISKU3 – bude pořízen program – retrokatalogizace už je hotová v 
2020  

- Prlov – probíhá retrokatalogizace 
- Kateřinice – dlouhodobá nemoc knihovnice, ale kvalitní zástup, paní pracuje na obci, 

spolupráce s Ratiboří – zaškolili do programu 
- Zděchov – plán rekonstrukce knihovny, bohužel na stávajícím místě – 3. patro 
- všechny knihovny půjčují přes okénka a po domluvě 

v Huslenkách funguje knihovna bez knihovníka 
 
R. Vinklerová – MěK – Rožnov p. R. 

- omluven P. Zajíc 
- příprava knihovny na stěhování do provizorních prostor – aktualizace, vyřazování KF 
- DNNT – zapojeni, členy SDRUK 
- VISK – úspěšní – projekt Učebna, Autority, Večerníčky, neúspěch K21 - Broučci 
- besedy – cestovatelské a regionální témata, nově Milé tisky 2x 
- půjčují na objednávku, plánují otevřít dle situace 

 
Středisko Rožnov p. R. 

- proběhla on-line porada 
- přínos karantény – rozvinula se prezentace na soc. sítích  
- Hutisko – problémy – oprava školy, zatéká do knihovny 

 
M. Šuláková - Halenkov   

- rozvážka do domů – 85 rozvozů vlastním autem 
- středa – výdejní okénko – dospělí půjčují i přes karanténu, ale klesly výpůjčky dětí 



- 4 besedy – on line cestovatelské – spolupráce s Vajanovým letním kinech – zajistí techniku na 
on line besedy 

- plánuje se beseda na téma znečištění Bečvy – on line 
- VISK – získali 105.000 korun na e- knihy 
- knihovnice by chtěla elektrokolo pro rozvážku knih – je ekologické a v rámci udržitelnosti 

vhodné 
 
R. Holčáková - Velké Karlovice   

- plánuje se větší oprava budovy včetně bezbar. přístupu – snad příští rok 
- podle nově nalezených dokumentů by letos knihovna mohla slavit 100. výročí, ale nejprve 

musí být ověřeno podle dalších zdrojů 
- funguje výdejní okénko 
- sbírka dětské obuvi „Kroks“ pro vsetínskou nemocnici ve spolupráci s SDH VK 
- Článek v Katolickém týdeníku + rozhovor s ředitelem NK panem V. Richterem – příloha 

zápisu 
 
Z. Smahlová - Valašské Meziříčí   

- do konce dubna platí amnestie pro čtenáře 
- Kniha z knihovny - spolupráce s Akvizičním portálem  
- probíhají výborné on line akce dětských knihovnic 
- fungují projekty Book start, VU3, Už jsem čtenář – rodiče si dárky z Bookstartu vyzvedávají 

na MěÚ 
 
H.  Pekárková – OÚ Hovězí 

- Knihovny mají šanci získat podporu na výstavbu a rekonstrukci ze strukturálních fondů EU. 
- Prosba o aktivní podporu knihovníků a propagaci u zřizovatelů, aby se dotace na  rekonstrukce 

knihoven dostala mezi priority do strategický materiálů v rámci MAS, které se v těchto dnech 
tvoří. 

- Příležitost a možnost pro financování rekonstrukcí knihoven i do budoucna -  možnost zařadit 
do dotačního programu je ale pouze teď! 

 
Zajímavost: 
„Čtení v čase koronavirové pandemie“ – průzkum a výsledky v tiskové zprávě – příloha zápisu 
včetně 3 prezentací 
Živě: https://www.youtube.com/watch?v=1hZCBHKqDu0   
Závěr:  Růst mediálních aktivit v době koronavirové nejde proti čtení . 
 
Aktuální informace pro knihovníky a jejich zřizovatele, kontakty, kam se na nás můžete obracet: 
https://www.mvk.cz/pro-knihovny/ 

 

9. 4. 2021 

Zapsala:  V. Pelcová 
 
 
 
 


