
 

 

Pozvánka na setkání knihovnic/knihovníků a starostek/starostů okresu Vsetín
 
Zřizovatelům knihoven 
Vedoucím profesionálních knihoven okresu Vsetín
Pracovníkům malých knihoven (dobrovolní 
                                                                                                             
Vsetín, 16. května 2022 
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, milé kolegyně a kolegové,
srdečně Vás všechny zveme na již tradi
Setkání se koná ve čtvrtek 16. června 2022
veřejné knihovny ve Vsetíně. 
 
Program:    8:30 – 9:00 - prezence                                                        

 Zahájení, přivítání účastníků
Vsetín. 
 

 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
za rok 2021. 

 Roboti a virtuální realita
(po celou dobu semináře možnost si prakticky vyzkoušet
 

 Jak postavit dobrou knihovnu
příkladů dobré praxe - 
 

Přestávka 
 

 Jak uspět s knihovnou v soutěži Vesnice roku a stát se Knihovnou roku 2022? Co 
potřebují dnešní knihovny?
knihovna v Brně. 
 

 S knížkou do života /
MVK Vsetín. 
 

 Knihovna propaguje obec, obec propaguje knihovnu 
Mgr. K. Janošková, MVK Vsetín

 Technokoutek – v průběhu celého semináře

Za Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín srdečně zve
Ing. Daniela Divínová 
ředitelka  
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
 
vyřizuje: Ing. Věra Pelcová 
Prosíme Vás o potvrzení účasti na tel. 575 755
vpelcova@mvk.cz . 

Dolní náměstí 
1356 

IČ:    00851817 
TEL.: +420 575 755 11

Pozvánka na setkání knihovnic/knihovníků a starostek/starostů okresu Vsetín

Vedoucím profesionálních knihoven okresu Vsetín 
Pracovníkům malých knihoven (dobrovolní knihovníci) 
                                                                                                              

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, milé kolegyně a kolegové, 
srdečně Vás všechny zveme na již tradiční setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín.  

ve čtvrtek 16. června 2022 v 9:00 hod. ve společenském sále Masarykovy 
veřejné knihovny ve Vsetíně. Ukončení cca ve 13:00 hod. 

prezence                                                         

Zahájení, přivítání účastníků, zástupce Města Vsetín, Ing. D. Divínová, ředitelka MVK 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  -  O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu 

Roboti a virtuální realita – proč právě do knihoven? – Bc. P. Románková
(po celou dobu semináře možnost si prakticky vyzkoušet v K klubu

Jak postavit dobrou knihovnu – rady a tipy, jak uspořádat prostory v knihovně včetně 
 Mgr. L. Dostálová, Moravská zemská knihovna v Brně

knihovnou v soutěži Vesnice roku a stát se Knihovnou roku 2022? Co 
potřebují dnešní knihovny? - Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, 

/ BOOKSTART – i malá obec se může zapojit

Knihovna propaguje obec, obec propaguje knihovnu – nebojme se komunikovat
MVK Vsetín. 

průběhu celého semináře, exkurze v MVK Vsetín 

veřejnou knihovnu Vsetín srdečně zve 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín 

Prosíme Vás o potvrzení účasti na tel. 575 755 138, 721 764 956 nebo na e

1/1 

755 111 
E-MAIL: mvk@mvk.cz 
WEB:     www.mvk.cz 

Pozvánka na setkání knihovnic/knihovníků a starostek/starostů okresu Vsetín 

ční setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín.   
9:00 hod. ve společenském sále Masarykovy 

Ing. D. Divínová, ředitelka MVK 

O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín 

P. Románková, MVK Vsetín, 
K klubu). 

rady a tipy, jak uspořádat prostory v knihovně včetně 
Moravská zemská knihovna v Brně. 

knihovnou v soutěži Vesnice roku a stát se Knihovnou roku 2022? Co 
Mgr. Monika Kratochvílová, Moravská zemská 

i malá obec se může zapojit -  Ing. D. Divínová, 

nebojme se komunikovat -  

MVK Vsetín – pro zájemce. 

956 nebo na e-mail 


