
         Zápis ze setkání starostů a knihovníků okresu Vsetín 
         ze dne 11.6.2020 

 
přítomni: dle prezenčních listin 
 
Program:                                                           

 
- 9:00 – 9:15    -  Zahájení, přivítání účastníků  - zástupce Města Vsetín, Ing. D. 

Divínová, ředitelka MVK Vsetín, (možná přijde i J. A. Komenský).  

- 9:15 – 10:00  - Obecní knihovny jako nástroj demokratizace společnosti, prostor pro 
vytváření kritické a aktivní společnosti - Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD. – ředitel 
MZK v Brně. 

- 10:15 – 11:00 – KKK – Knihovny křížem krážem – Bc. Pavel Zajíc, ředitel MěK 
Rožnov pod Radhoštěm. 

- 11:00 – 11:20 – Čtenáři a jejich potřeby v malých obcích aneb Jak mít své čtenáře 
přečtené -  Bc. Zdenka Haplová, MVK Vsetín. 

- Různé. 

- Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  -  O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu 
Vsetín za rok 2019. 

- Exkurze v MVK Vsetín – pro zájemce. 

                                                         

Úvodní slovo, organizační pokyny - Daniela Divínová. 
J.A. Komenský – v podání B. Pišťáka – naladil přítomné na téma knihoven a vzdělávání . 
Přítomné přivítal starosta Města Vsetín - Jiří Růžička. 
 
Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD – „Obecní knihovny jako nástroj demokratizace 
společnosti, prostor pro vytváření kritické a aktivní společnosti“ – přednáška s prezentací. 
viz: https://www.mvk.cz/pro-knihovny/porady-a-vzdelavani/ 
 
Bc. Pavel Zajíc  - „KKK – Knihovny křížem krážem“- přednáška s prezentací 
viz: https://www.mvk.cz/pro-knihovny/porady-a-vzdelavani/ 
 
Bc. Zdenka Haplová – „Čtenáři a jejich potřeby v malých obcích aneb Jak mít své čtenáře 
přečtené“ – přednáška s prezentací. 
viz: https://www.mvk.cz/pro-knihovny/porady-a-vzdelavani/ 
 
 
Různé – V. Pelcová, MVK Vsetín 
Hodnocení minulého roku:  
Statistické ukazatele (Komentář ke statistikám MVK a knihoven okresu Vsetín za rok 2019 
viz: https://www.mvk.cz/pro-knihovny/statistiky/ ) 
Standardy VKIS – další nástroj k hodnocení činnosti knihoven a pro zlepšení služeb 
knihovny   
 
 

 



Hodnotí se nejnověji tyto indikátory: 
 Provozní doba knihovny pro veřejnost 

 Tvorba KF a informačních zdrojů 

 Plocha knihovny určená pro uživatele 

 Studijní místa pro uživatele knihovny 

 Přístup k internetu a informačním technologiím 

 Webová stránka knihovny 

 Elektronický katalog knihovny na internetu 

 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihoven 

 Vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity 
Příloha  – Plnění standardů VKIS za rok 2019. 

Standard pro dobrou knihovnu je aktuálně vymezen v metodickém pokynu Ministerstva 
kultury ČR z roku 2019 a má úlohu DOPORUČOVACÍ pro knihovny zřizované a/nebo 
provozované obcemi a kraji na území ČR. 

Knihovnické standardy – on-line ke stažení: 
https://www.mvk.cz/pro-knihovny/legislativa/ 

Mimořádná situace letos – „Doba koronavirová“ 
Uvědomili jsme si: 
- Co všechno knihovníci dělají za práci MIMO výpůjční službu 
- Po dobu zavření knihoven, bylo stále co dělat a ještě se vše nestihlo (překvapivě rychlý 
termín otevření knihoven) 

Např.: 
- práce s KF (revize, vyřazování, aktualizace – přeznačování, přebalování, jiné rozmístění 
v rámci knihovny, orientační systém – označení regálů …) 
- práce AKS, s katalogy – mazání CI, „pořádek“ v záznamech, autoritách, čtenářích… 
- úklid – vytírání regálů, dezinfekce ploch, celkový úklid prostor, vyházení nepotřebných 
věcí… 
- úpravy interiéru - změna, doplnění,  
- webové stránky – aktualizace, vkládání aktuálních informací  
- legislativa – aktualizace (nové) knihovní řády 
- příprava akcí pro čtenáře 
- objednávka knih, sledování novinek, sledování čerpání rozpočtu, realizace dotačních 
programů, on-line vzdělávání … 
(Zde je vidět, že běžná výpůjční doba je pro všechny tyto práce, které je potřebné v knihovně 
provádět NEDOSTAČUJÍCÍ.) 
Málokterý zřizovatel ví, co vše se v knihovně dělá a že z úvazku knihovníka je doporučeno 
1/3 času věnovat právě na tyto činnosti. 
 
Poděkování všem knihovníkům za jejich obětavou práci a za zvládnutí letošní mimořádné 
situace! 
 
Vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín za rok 2019 
 
Před vyhlášením výsledků soutěže o Nej knihovníka okresu Vsetín ještě paní ředitelka D. 
Divínová poděkovala za mimořádný netradiční přístup k výpůjční službě obci Huslenky.  



Za knihovnu přístupnou i mimo provozní dobu přijala poděkování místostarostka obce Lucie 
Strbačková.  
 
Ocenění za rok 2019 obdržely tyto knihovnice: 
 
Mgr. Renáta Holčáková, Místní knihovna ve Velkých Karlovicích – za vynikající práci 
v knihovně, za úpravu prostor a vytvoření dětského koutku, za rozšíření služeb a aktivit 
knihovny, za zvýšení návštěvnosti a obnovení zájmu občanů o knihovnu 
a 
Bc. Zdenka Haplová, MVK Vsetín – za podporu čtenářství, za iniciativu při modernizacích 
interiérů knihoven a za příkladnou spolupráci s knihovníky i obecními úřady střediska Vsetín 
 
Pravidla a podmínky soutěže viz.:  https://www.mvk.cz/pro-knihovny/odkazy-a-tipy-pro-
knihovny/ 
 
Tisková zpráva a foto z akce: 
https://www.mvk.cz/pro-knihovny/aktuality-knihovny/  
 
Oceněným knihovnicím blahopřejeme! 
 
 
  
 
Aktuální informace pro knihovníky a jejich zřizovatele, kontakty, kam se na nás můžete 
obracet: https://www.mvk.cz/pro-knihovny/ 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 

- Plnění standardů VKIS za rok 2019 – okres Vsetín 
- Tisková zpráva - Nejlepší knihovnice vsetínského okresu byly oceněny 

 
 
 
 
zapsala: Ing. V. Pelcová 
 
 
 
15.6.2020 


