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ÚVOD

Stálicí knihovnických služeb jsou
zejména výpůjční služby, které jsou
realizovány každý všední den
včetně soboty v centrální budově 

a 4 dny v týdnu na pobočkách
v Luhu a v Rokytnici. 7 235 čtenářů
si půjčilo 372 648 knih, časopisů,

CD, komiksů, map, audioknih,

deskových her a dalších
informačních pramenů. Mírný
pokles výpůjček proti roku 2017
způsobilo zavření knihovny na tři
týdny v létě (malování + označování
knihovního fondu kódy RFID). Při
vykazování počtu čtenářů se
vycházelo z nové úpravy pravidel
pro statistické vykazování a tato
úprava se projevila mírným
snížením počtu čtenářů).

Vzdělávací a kulturní akce
přitáhly 257 915 návštěvníků. Počet
akcí i jejich účastníků vykazuje

trvalý nárůst. Probíhaly akce
tradiční, ale i nové. Hledali jsme
zaniklé vsetínské hostince, 

(Po stopách staříčků), 

o prázdninách jsme putovali
s dětmi a s knihovnou kolem světa,

zahájili jsme projekt podpory četby
malých dětí Bookstart aneb
S knížkou do života, zúčastnili jsme
se projektu Skautská pošta.

Zrealizovali jsme cyklus besed „Rok
republiky“ s prvorepublikovou
tematikou, zapojili jsme se aktivně
do Místního akčního plánu ve
vzdělávání (zaměření zejména na
podporu čtenářství). Slibně se
začala rozvíjet spolupráce
s komerčním sektorem (besedy 

o Japonsku, Japonský den nebo
Čtenářská třída).

Skutečným fenoménem začínají
být „Noci her" a hravá odpoledne
„Jsi na tahu“.  Tyto akce pokrývají
„bílá místa“ v nabídce aktivit města
Vsetína – ve Vsetíně je hlad po
finančně dostupných aktivitách
pro rodiny a také vyplnění volných
víkendů či večerů nebo prázdnin –

jarních, podzimních (obrovský
zájem je o akce konané mimo
provozní dobu – víkend a pátek
večer/noc).

Opět jsme získali řadu grantů na
řadu činností  i technických  
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vylepšení - pro rok 2018 bych vypíchla již zmíněný
grant na RFID.

Pomocí čipové identifikace knih se velmi výrazně
zrychlí, zautomatizují a zefektivní běžné rutinní
činnosti v knihovně (evidence, třídění, vyhledávání,
vlastní výpůjčky nebo zpětné zařazování knih). Celý
proces se tak stává velmi přehledným a přesným.

Efektivitu výpůjčního procesu ještě zvýšil zapůjčený
regál na automatické vracení knih.

Přesto, že rozpočet byl se spoluúčastí ke všem
získaným grantům „trochu těsný“, vše podstatné
nakonec vyšlo – bohužel však došlo ke snížení
částky na nákup knih (o 100 000 Kč), což se
projevilo sníženým přírůstkem knih.

 

I v roce 2018 se knihovně dařilo být „komunitním 

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

 

 

 

 

Helena Gajdušková
ředitelka knihovny



MVK A JEJÍ
PŮSOBNOST

Působnost MVK jako příspěvkové organizace
zřízené Městem Vsetín zahrnuje kromě města
Vsetína také správní obvod okresu Vsetín.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín poskytuje
odbornou pomoc (tzv. regionální funkce) 77
knihovnám okresu Vsetín. V tomto smyslu je
pověřenou knihovnou na základě smlouvy 

s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně 

a s Krajským úřadem ve Zlíně. Tato činnost je
financována z krajské dotace.

Součástí MVK Vsetín 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."
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REPUBLIKA SLAVÍ 100 LET
Cyklus přednášek ke stému výroční
vzniku  Československé republiky:

Symboly české státnosti
Československé legie 1914 – 1920
Armáda na Valašsku a vznik
republiky 

Volební zápasy T. G. Masaryka
Vsetín a průmysl za první republiky
Byli jsme před Rakouskem,

budeme i po něm aneb Jak Češi
(ne)směřovali k samostatnému
státu
Dušan Jurkovič mezi Vsetínem 

a Luhačovicemi
 

BOOKSTART 

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Celorepublikový projekt na
podporu čtenářské gramotnosti je
zaměřen především na spolupráci
s rodiči nejmenších dětí a jeho
cílem je podpora verbálních 

a komunikačních dovedností a
čtenářství dětí. Masarykova veřejná
knihovna věnovala v roce 2018 při
příležitosti slavnostních obřadů
„Vítání občánků“ dárkovou sadu
s knížkou pro nejmenší a připravila
akce pro rodiče a děti na dětských
půjčovnách MVK. Projekt byl
podpořen Ministerstvem kultury
ČR. V projektu pokračujeme     

 

 

i v roce 2019. Na předchozí projekt
navazuje aktivita „PŘEDČÍTÁNEK“, 

v rámci které se knihovna snaží
zapojit aktivní rodiče do čtení
(předčítání) s nejmenšími dětmi.
Cílem je posílit povědomí 
o důležitosti čtenářských
dovedností pro rozvoj dítěte, 

v případě těch nejmenších dětí
tedy vzbudit zájem o knížky,

vybudovat kladný vztah ke čtení 
a podělit se společně o radost 
z objevování příběhů.

 

PO STOPÁCH STAŘÍČKŮ -

ZANIKLÉ VSETÍNSKÉ HOSTINCE
Projekt byl ozvláštněním celého
osmičkového roku 2018 v knihovně
a Turistickém informačním centru
Vsetín. V podobě kartiček
věnovaných historii jednotlivých
osmi míst, které byly obohaceny 

o šifru a kapsičku s mapou celé
trasy, se originálně propojily prvky
vzdělávací, zábavné, turistické 

i soutěžní se zaměřením na lokální
paměť. Mapových kapsiček bylo
rozdáno na 260 a pro nové kartičky
si od února až do října pravidelně
chodilo přes 100 sběratelů – 

35 z nich se účastnilo i záludného
šifrování. Regionální oddělení
připravilo z dobových podkladů 
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ucelenou výstavu v Turistickém
informačním centru Vsetín,

 

LOVCI PEREL
Po roční pauze vyhlásily dětské
knihovnice oblíbenou čtenářskou
soutěž. Více než stovka lovců
hledala od ledna do listopadu
v regálech knížky s označením
„perlorodka“ a vrhali se s nadšením
do plnění soutěžních otázek, které
prověřily jejich pozornost při čtení
příběhů. Každé z dětí se snažilo
přečíst co nejvíce perlorodkových
knih, nejpilnější čtenáři si odnášeli
šňůry čítající až 40 perliček. 

Do soutěže se zapojilo 133 "lovců
perel" a společně se jim podařilo
nasbírat 1 195 perliček.

 

S KNIHOVNOU KOLEM SVĚTA
O prázdninách jsme rozšířili
nabídku trávení volného času pro
dětské čtenáře. Patnáct dětí ve
věku 7-11 let se účastnilo „putování“
po různých zemích světa. Děti si
vytvořily cestovatelský deník a
během pěti dní si prostřednictvím
příběhů z knih a tvoření přibližovali
exotické země a neznámé kultury –

například při japonském dnu
nechybělo skládání origami,
ukázky kaligrafie či výuka 

tradičního japonského tance
„obon“.

 

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN II
Jako jedna z 11 knihoven v rámci
celé ČR měla MVK už podruhé
možnost zapojit se do projektu
pořádaného Asociací spisovatelů.

Přivítali jsme 10 nejvýraznějších
autorů současné mladé či střední
generace české literatury - mnozí
z nich jsou držitelé prestižních
ocenění jako Magnesia Litera či
Cena Jiřího Ortena, (například
Radka Denemarková, Anna Bolavá,

Ondřej Hanus, Olga Stehlíková).

Projekt pokračuje do června 2019.

 

NEJMLADŠÍ ČTENÁŘ KNIHOVNY
V rámci celorepublikové kampaně
vyhlašované Svazem knihovníků a
informačních pracovníků ČR jsme
ocenili nejlepší čtenáře – tentokrát
nejmladší dětské čtenáře. 

Na setkání s kulturním programem
dětí z MŠ Na Kopečku jsme ocenili
celkem jedenáct dětí, z nichž
nejmladší mělo teprve 3 roky. Akce
měla podtitul: „Mámo, táto, pojďte
mi číst!“ a tak poděkování patřilo
zejména rodičům, kteří své děti
vedou ke čtení knih už v útlém
věku a společně navštěvují dětské 



NOVINKY

půjčovny a akce pořádané
knihovnou.

 

SKAUTSKÁ POŠTA
Zapojili jsme se do projektu České
televize, kde vznikl seriál o vzniku
první republiky. Knihovna se tak
stala kontaktním místem pro
soutěžící děti, které v rolích malých
doručovatelů získávaly výtisky
skautské kroniky.

 

YOUNG ADULT
Knihovna chce reagovat na
potřeby všech generací
návštěvníků – pro mládež jsme
vyčlenili speciální regál
s literaturou pro dospívající
s názvem Young adult – mladí
dospělí zde najdou knižní tituly
odpovídající jejich věku a zájmům,

nechybí žánry fantasy, sci-fi, ale i  

naučná literatura či biografie
známých a inspirativních
osobností. Pro větší pohodlí je
koutek opatřen sedacím
nábytkem, kde si mladí čtenáři
mohou nerušeně listovat knihami.
Tato věková kategorie čtenářů si
zaslouží speciální pozornost –
zřízení koutku v centrální půjčovně
pro dospělé je prvním krůčkem –

ideálně pak z hlediska
prostorového uspořádání 
i z hlediska rozdílnosti potřeb
každé věkové skupiny čtenářů
(děti, mládež, dospělí) by bylo
dobré uvažovat o vybudování
zvláštního oddělení pro mladé
čtenáře. 

 

OBNOVENÍ VYBAVENÍ 
KNIHOVNY ROKYTNICE
Byly pořízeny nové podsedáky 

pro děti, nové židle k počítačům 

a do čítárny byla pořízena nová
velká obrazovka, která slouží
k prezentacím při besedách 

pro školy.

 

 

ZAVEDENÍ TECHNOLOGIE RFID
NÁVRATOVÝ REGÁL
Během prázdnin byla část
knihovního fondu očipována kódy
RFID. Pomocí čipové identifikace  
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knih se velmi výrazně zrychlí, zautomatizují a zefektivní běžné rutinní
činnosti v knihovně (evidence, třídění, vyhledávání, vlastní výpůjčky nebo
zpětné zařazování knih). Zapůjčený návratový automatický regál tuto
efektivitu ještě umocňuje. Potěšilo nás, že účastnice Vsetínského krpce,

profesí knihovnice, která se přišla v létě k nám do knihovny podívat, nám
s úsměvem sdělila, že totéž – čipování knihovního fondu – čeká jejich
knihovnu v Portugalsku po návratu ze Vsetína také.

BĚHEM PRÁZDNIN BYLA ČÁST KNIHOVNÍHO FONDU OČIPOVÁNA 

KÓDY RFID.



AKCE

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



KULTURNÍ AKCE

 

VEČERNÍ BESEDY
 

Památky UNESCO u nás i ve světě, Případ zlatého vlaku / Největší
tajemství Třetí říše; Valašští bikeři v Africe; Hroby slavných; Festivaly 

a svátky Japonska; Irák a Afghánistán očima vojáka i humanisty;

Vzpomínky na gulag; Víla Dita – autorské čtení; Vzdělávání tradičně nebo
nově; Lidé a sesuvy nejen na Valašsku; Aljaška – Madagaskar; Veřejná
média dnes; Sv(j)et kolem; Gorily jak je neznáme; Marek Herman -

Ochutnávka selského rozumu; O undergroundu a lidech dobré vůle;

Jindřich Štreit – Jsme ze stejné planety; Život a práce v Norsku; besedy 

k příležitosti vzniku České republiky. 

VEČERNÍ BESEDY, BESEDY ZVUKOVÉ KNIHOVNY, VEŘEJNÁ ČTENÍ,
KULTURNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST

 

 

KULTURNÍ AKCE



 KULTURNÍ AKCE

AKCE S VALAŠSKOU TEMATIKOU
Valašské Velikonoce 

Valašské Vánoce 

 

ČTENÍ BIBLE
Valašské Velikonoce - Zelený
čtvrtek a Dny Bible v knihovně –

opisování oblíbených žalmů 

(v rámci celorepublikové akce Den
Bible
 

ZVUKOVÁ KNIHOVNA 

Pavel Kostečka – Pestrobarevná
Jižní Amerika
Setkání s místostarostou města
Vsetín Tomášem Pifkou
Koncert pěveckého sboru MG
Vsetín
Vznik republiky
Novinky ve zvukové knihovně
Jóga v denním životě
Čtení pro radost – hlasité čtení
z knih
Itálie – cestopisná beseda
Koledování s Malou Jasénkou

 

 



OSTATNÍ
VÝZNAMNÉ AKCE
PRO VEŘEJNOST

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
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,
Zábavné čtení), četlo se seniorům
(Denní stacionář Charity, Domov
Harmonie Diakonie), dětské
knihovnice a knihovnice K klubu
četly na dětském oddělení a LDN
Vsetínské nemocnice, četlo se
v K klubu, četlo se i anglicky.

 

DEN ZDRAVÍ
 ve spolupráci se Vsetínskou
nemocnicí a.s. v centrální půjčovně
(měření tlaku, cukru, měření
kondice, instruktážní stanoviště –

prevence proti rakovině apod.)

 

NOC LITERATURY
čtení na netradičních místech,

celorepubliková akce pořádaná
Českými centry. V roce 2018 se
četlo „ve věžích“ –

římskokatolického kostela a
vsetínského zámku.  Na večer se
čtení ukázek světových autorů
přesunulo do hudebního klubu Tři
opice, kde byl hlavním  hostem 

herec Václav Rašilov a literární
večer zpestřilo vystoupení
performera a písničkáře Honzy
Žambocha.

 

LITERÁRNÍ JARO
přehlídka zajímavých literárních
osobností konaná ve spolupráci 
s Nadací Masarykova gymnázia
Vsetín. Letos jsme se mohli setkat
se spisovatelem Jáchymem
Topolem, komiksovým tvůrcem 

a ilustrátorem Pavlem Čechem 

a přivítali jsme také herečky
Divadla MaléHry Barboru Seidlovou
a Danielu a Nikolu Zbytovské
s literárním pořadem Čtení ke kafi. 
 

COOLTURA
zahájení prázdninové knihovny
před budovou na Dolním náměstí.
Program zpestřilo Karate Show
a koncert mládežnické kapely Not
Yet. Součástí byly tipy na
prázdninové čtení i možnost
zakoupit vyřazené knížky „za
babku“, čímž knihovna zahájila
letní výprodej knih. 

 

ČTENÍ NA STŘEŠE
akce se každým rokem těší přízni
diváků, letos si ji nenechalo ujít  
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cca 70 účastníků. Ukázky knih již
tradičně vybíral Pavel Kotrla,

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

O příjemný hudební doprovod se
postaralo duo Marie Davidová 

a Aleš Mrnuštík.

 

TÝDEN KNIHOVEN
v říjnu se knihovna zapojila do
celorepublikové akce Týden
knihoven. Proběhla akce s názvem
„Ony a vlk“,  kde se ve společné
performanci představily současné
mladé básnířky za doprovodu
hudebníka Honzy Žambocha. Pro
veřejnost uspořádala knihovna
bezplatný bonusový kurz Jak na
chytrý telefon. Samozřejmostí bylo 

hlasité čtení z novinek pro
uživatele zvukové knihovny,

na dětských půjčovnách proběhlo
hlasité čtení při besedách pro MŠ 

a ZŠ.

 

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 vypráví svůj
osobní příběh. Letos se ve
spolupráci s Charitou ČR mohli
žáci SŠ Kostka setkat například se
studentkami z Ukrajiny či Brazílie.

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 dala návštěvníkům
jedinečnou možnost zeptat se na
vše, co je zajímalo.

 

FESTIVAL DEN POEZIE
Polib múzu, napiš báseň.... 

ve spolupráci s partnery - Tři opice



AKCE PRO DĚTI

TŘÍKRÁLOVÝ KARNEVAL SE ČTYŘLÍSTKEM
organizováno s partnery: ZŠ Integra a Salesiánské
sdružení Vsetín
 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
celkem 302 žáků ze 16 tříd 7 vsetínských
základních škol, součástí programu bylo scénické
čtení pohádek Miloše Macourka v podání herců
divadla Pierrot
 

BOOKSTART - S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA 

A SETKÁNÍ S PŘEDČÍTÁNKEM 

 

NOC S ANDERSENEM
nocování v knihovně se zúčastnili vítězové soutěže
O nejlepší čtenářskou třídu, kterou byla 5.A třída
základní školy Trávníky
 

VSETÍNSKÁ NOC
pro rodiny s dětmi
hraní her a fotokoutek v prvorepublikovém duchu
minikavárna u Rozečtené knihy 

 

COOLTURA PŘED KNIHOVNOU
 

PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA
čtení, hraní her, tvoření na dětských půjčovnách 

a venkovní Čtení a zpívání – venkovní akce na
schodech před knihovnou – hostem v červenci byla
zpěvačka a herečka Kateřina Mrlinová v srpnu se 

o zábavu stovky dětských i dospělých posluchačů
postaral herec Saša Rašilov; celkem proběhlo na 



AKCE PRO DĚTI

dětských půjčovnách o letních
prázdninách 10 čtení, 6 tvůrčích
dílen, 1 hraní deskových her a dva
výlety.

Tvoření a čtení proběhlo i o jarních 

a podzimních prázdninách.

 

S KNIHOVNOU KOLEM SVĚTA
pětidenní setkávání v knihovně
s programem a speciálním 

Japonským dnem; „Výletování
s knihovnou“ – děti se svými
prarodiči (17 dětí a 52 seniorů)

absolvovali výlety s výšlapem na
Horečky ve Frenštátě pod
Radhoštěm a do rožnovské
Valašské dědiny. Ve spolupráci 
s aktivními seniory – dobrovolníky. 

 

TÝDEN KNIHOVEN
celorepubliková akce, hlasité čtení
na dětských půjčovnách, tvoření,
vyhlášení literárních a čtenářských
soutěží.
 

FESTIVAL DEN POEZIE PRO DĚTI
čtení a zábavné psaní poezie -

Skládám básně, je mi krásně,

Zaveršuj si maličko.

 

NOCOVÁNÍ S HARRYM POTTEREM
čtení a kouzelnické tvoření
v knihovně v Rokytnici.

MIKULÁŠ V KNIHOVNĚ V LUHU
mikulášský program – čtení, tvoření
a prezentace tradičních valašských
masek z Mikulášské družiny.

 

SOUTĚŽE A HRY
O poklad strýca Juráša – 18. ročník
dětské literární soutěže – próza,

poezie, komiks. Hlavní téma
letošního roku bylo „Zvíře“. Počet
odevzdaných prací: celkem 211
prací z 6 vsetínských základních
škol. Slavnostní předávání zpestřilo
tematicky laděné vystoupení psích
kamarádů - border kolií  Jenny 

a Kiry pod vedením paní Daňkové.

Pejsci ukázali jak zvládnou plnit
povely a děti si zase vyzkoušely, jak
náročné je pejsky vycvičit.
Vsetínské děti byly úspěšné 

i  v dalších kolech soutěže a to jak
v okresním tak i krajském, které se
vyhodnocovalo v Krajské knihovně
Františka Bartoše ve Zlíně.

 

 



AKCE PRO DĚTI

V říjnu 2017 vyhlásily dětské knihovnice další ročník soutěže "Nejlepší
čtenářská třída" pro žáky 2. – 5. tříd vsetínských základních škol. Do konce
února 2018 se tak mohly přihlášené třídy utkat ve čtenářských
dovednostech. Podmínky byly jednoduché: každý žák ze soutěžící třídy
musí přečíst alespoň 2 knihy (z toho 1 knihu samostatně – doma, mimo
školu), knížka musí být půjčena v daném období ve kterékoliv dětské
knihovně, alespoň jednou od října do února třída navštíví knihovnu při
besedě. Každému žáku byl přidělen čtenářský list, do kterého zapisoval
údaje a dojmy z přečtené knihy. Nechyběly ani obrázky. Třídní učitel/ka
pak z jednotlivých listů poskládala Soutěžní čtenářský deník. Z původně
přihlášených dvanácti tříd vsetínských základních škol došlo do závěru
a odevzdalo svůj čtenářský deník 7 tříd. Z těch byly oceněny ty nejlepší:
Na prvním místě skončila 5.A ze ZŠ Trávníky, druhé místo obsadila 3.B ze
ZŠ Ohrada a na krásném třetím místě skončila 5. třída ze ZŠ Integra.

Záštitu nad slavnostním vyhodnocením převzala firma Austin Detonator,
díky které si oceněné třídy odnesly pěkné dárky v podobě knih a dalších
odměn. Slavnostní vyhodnocení bylo zakončeno společným
workshopem afrických bubnů pod vedením strhujícího lektora Lukáše
Kamase.

NEJLEPŠÍ ČTENÁŘSKÁ TŘÍDA



AKCE PRO
SENIORY

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY SENIORSKÉHO
DOBROVOLNICKÉHO TÝMU KNIHOVNY
Členové: Ing. Jan Hajzler, Mgr. Milan Drlík, Jana
Rokytová, Alena Zubková, Eliška Tkáčová
 

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.

 

SERIÁL TURISTICKÝCH VYCHÁZEK
seniorů, jejich přátel a příznivců knihovny
Pěší vycházky zajišťuje Ing. Jan Hajzler (delší trasy)

a Mgr. Milan Drlík (kratší trasy).

V roce 2018 se uskutečnilo 40 vycházek po
Vsetínsku. Zúčastnilo se jich 1 022 „turistů seniorů“.

Během letních prázdnin se z putování staly 

i rodinné výlety (33 vnoučat či dětí) – celkem tedy
účast 1 055 osob. Ušlo se celkem 376 km. Někdy šli 
i v mlze, mrholení, lijáku a bouřce nebo 

ve strašném vedru. Vždy ale s dobrou náladou.

 

KLUBOVÁ SETKÁNÍ TILIA 

v dětské knihovně v Luhu se pravidelně 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.
 

 



PRO SENIORY

Seniorský klub TILIA, se setkává ke své činnosti v knihovně v Luhu jednou
měsíčně dopoledne (cca 15-18 osob). Navázal úzkou spolupráci, která se
projevuje i v jejich aktivitách. Členky klubu se zapojují se i do akcí pro
veřejnost (Valašské Vánoce, Valašské Velikonoce, Den seniorů atd.) 

 

TVOŘIVÉ DÍLNY, SPOLEČNÁ ČTENÍ, HRANÍ STOLNÍCH HER
v dětských knihovnách v Luhu, v Rokytnici na Dolním náměstí a
v Komunitním klubu probíhají tvořivé dílny a veřejná čtení nebo hraní
stolních her (během celého roku, zejména však o prázdninách). Je velmi
potěšující, že tyto akce navštěvují nejen děti a mládež, ale i seniorská
populace - prarodiče se svými vnoučaty, či seniorky a senioři, kteří chtějí
svůj volný čas naplnit smysluplně, zábavně a v příjemné společnosti.
 

DEN SENIORŮ
S úspěchem se setkal Den seniorů (15. ročník), který se uskutečnil v rámci
projektu „Dny seniorů“ a hlavním hostem byla herečka Jana Boušková.

Den seniorů se uskutečnil ve čtvrtek 10. října ve velkém sále Domu
kultury Vsetín. Partnerem byla Charita Vsetín a Město Vsetín. Akce byla
podpořena Ministerstvem kultury ČR a proběhla pod záštitou starosty
města Vsetín pana Jiřího Růžičky. Akce se těšila skvělé účasti cca 400
osob. Prezentovaly se na ní také organizace Vsetínska poskytující sociální,
kulturní, vzdělávací či zdravotnické služby pro seniory.

SENIORSKÝ KLUB, TVOŘENÍ, STOLNÍ HRY, DEN SENIORŮ



AKCE PRO SENIORY

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

kontaktní a socializační místo pro
tuto skupinu obyvatel.
 

Projekty zaměřené na seniory:

Virtuální univerzita třetího věku
Dny seniorů (kurz Malováním
k poznání) – podpořeno MK ČR
Aktivní senioři ve Zlínském kraji –
projekt ZK (MVK partner) –
podpořeno MPSV.

 

 

 



VÝSTAVY

SCHODIŠTĚ / CHODBA DOLNÍ NÁMĚSTÍ
Ohlédnutí za Rokem na cestách
60 let MŠ Trávníky
Nejkrásnější knížka – fotografie osobností - Martin
Hlavica
Střípky z japonského života, partner Kayaku Safety
Systems Europe a.s.
Doteky – práce studentů výtvarných kurzů 

pro dospělé
Příběh banánu – festival Jeden svět
Knihožrouti – ilustrace Báry Buchalové ke knize
Kláry Smolíkové
Vsetínská nemocnice ve fotografiích, partner
Vsetínská nemocnice a.s.
Vsetínsko z nebe – výstava leteckých snímků
Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín – 15 let
výročí
ELIM – sociální rehabilitace
Valašské osobnosti v časech 1. republiky
Olga Havlová a Výbor dobré vůle
Jindřich Štreit – Jsme ze stejné planety
 

K KLUB
Malováním k poznání – práce účastníků kurzu
Výstava výtvarných prací dětí - BESIP
 

VÝSTAVY V TIC VSETÍN
Vsetínsko z nebe – výstava leteckých snímků – 

5 velkoformátových panelů
Po stopách staříčků – výstava k soutěži – 
8 velkoformátových panelů
 

 



VÝSTAVY, SBÍRKA

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

 

DĚTSKÁ KNIHOVNA ROKYTNICE
celoroční výstava výtvarných prací
žáků ZUŠ Vsetín
 

DĚTSKÁ KNIHOVNA LUH
celoroční výstava výtvarných prací
žáků ZUŠ Kostka
 

Dětské půjčovny:

Pravidelné výstavky knižních
novinek a autorů dětských knih.

 

 

 

 

PROBÍHAJÍCÍ SBÍRKA
Sbírka na služby pro nevidomé a
slabozraké – SONS ČR
 

 



KONCERTY

Marie Davidová, Aleš Mrnuštík a spol. (Čtení na střeše)

Honza Žamboch (Noc literatury)

Šimon Kovář a Dorota Chvatiková (Cooltura)

Folklorní uskupení s Miroslavem Urubkem (beseda s Jindřichem
Štreitem)

Jasénka (Den seniorů)

Kateřina Mrlinová, Saša Rašilov (prázdninové čtení)
Sbor Masarykova gymnázia Vsetín – SONG – pod vedením PaedDr. Heleny
Kaločové (zvuková knihovna)

a další

HUDEBNÍ DOPROVODY PŘI KULTURNÍCH AKCÍCH



VZDĚLÁVÁNÍ

"Knihovna klade důraz na vzdělávání jak
dětí tak dospělých. Pořádá besedy,
informační lekce, kurzy a semináře."



VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÍ

KURZY PRO VEŘEJNOST:

 

MALOVÁNÍM K POZNÁNÍ 
Seznámení s různými technikami, praktický nácvik a ukázky
Lektorka: Jana Šuláková; Témata: Pampeliška (olejový pastel rytá kresba,

Zátiší (kombinovaná technika), Krajina (kombinovaná technika), V ulicích
(kombinovaná technika); časová dotace: 8 hodin; proběhlo za finanční
podpory MK ČR; určeno seniorům 

a zdravotně znevýhodněným osobám; počet účastníků: 19
 

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



VZDĚLÁVÁNÍ
DOSPĚLÍ

PŘÍPRAVA SUSHI 
workshop ve spolupráci s Kayaku Safety Systems
Europe a.s. na přípravu tradičního japonského
pokrmu; časová dotace: 4 hodiny; počet účastníků:

cca 60 osob
 

JAK NA CHYTRÝ TELEFON 

bezplatný kurz v rámci Týdne knihoven;

lektorka: Petra Románková;  časová dotace: 

3 hodiny; počet účastníků: 26
 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

cena: 400,- Kč; hodinová dotace: 8 hodin; lektor:
Vítězslav Galda; vstupní předpoklady: žádné – kurz
pro začátečníky; počet účastníků: 12 osob
 

INTERNET PRAKTICKY 

Cena: 400,- Kč, hodinová dotace: 8 hodiny
lektorka: Irma Zajíčková; vstupní předpoklady:

základní práce s počítačem (práce se složkami);
počet účastníků: 11 osob
 

UZEL NA KAPESNÍKU NESTAČÍ!
Aktivizační kurz trénování paměti 
a mozkového joggingu vedený zábavnou formou;

cena: 200 Kč, pro účastníky s platnou registrací do
MVK Vsetín zdarma; lektorka: Helena Gajdušková;

termíny: čtvrtky 1x měsíčně  1,5 hodiny; počet
účastníků: 20 osob
 



VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÍ

ANGLIČTINA PRO SENIORY (jaro / podzim 2018)

Lektorka: Jana Neumannová; 3 úrovně: Mírně pokročilí; Středně pokročilí;
Pokročilí; cena: 1.000,- Kč; počet účastníků cca 40 osob
 

NĚMECKÁ KONVERZACE PRO SENIORY (jaro / podzim 2018)

lektorka: Vlasta Bělíčková; cena: 1.000,- Kč; počet účastníků: 10 osob
 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako Konzultační středisko České
zemědělské univerzity v Praze
jaro 2018
Kurz Gian Lorenzo Bernini - genius evropského baroka - 

počet účastníků: 35
kurz Obklopeni textilem - počet účastníků: 23
podzim 2018
kurz České dějiny a jejich souvislosti II. – počet účastníků: 35
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub - počet účastníků: 17
videopřednášky v knihovně za přítomnosti moderátora doplněné
samostudiem; Kurzovné: 380,- Kč/kurz

HUDEBNÍ DOPROVODY PŘI KULTURNÍCH AKCÍCH



VZDĚLÁVÁNÍ 
V PARTNERSTVÍ

 

 

Vzdělávání ve spolupráci s dalšími
subjekty:

Muzeum Brněnska, p.o. 

a Památník písemnictví na Moravě
- seminář „Tvůrčí psaní“
Český zahrádkářský svaz ÚS ČZS
Vsetín – Škodlivé organismy během
sezóny a šetrná ochrana stromů
Česká zemědělská univerzita
v Praze – Virtuální univerzita třetího
věku (viz příloha)

Nemocnice Vsetín – Světový den
zdraví pro čtenáře knihovny
Den pro růžovou stužku
Centrum pro integraci cizinců
Charita ČR – Živá knihovna
-Město Vsetín – bezpečnost 
Fair Trade
Charita Vsetín
Charita ČR
Onko klub
Svaz spisovatelů
Senior bez nehod 

Jeden svět – festival filmů – MVK
promítacím místem + beseda
Policie ČR
a další

 

 

 



VZDĚLÁVÁNÍ DĚTI

Lekce informačního vzdělávání (IVU) – celý rok probíhaly informační lekce
pro děti základních i středních škol. Knihovnu navštívili žáci všech
ročníků druhého stupně ze všech vsetínských ZŠ, což považujeme za
velký úspěch. Celkem v roce 2018 proběhlo 42  IVU lekcí a zúčastnilo se
jich 910 dětí. Více v kapitole „ Dětské knihovny“ a „ K klub“.

Besedy a workshop pro MŠ, ZŠ, SŠ, školní družiny. Více v kapitole „ Dětské
knihovny“ a „ K klub“.

Vzdělávací akce pro školy v rámci projektů (podzim):

Co v učebnici nebylo
Místní akční plán vzdělávání Vsetínsko

BESEDY, INFORMAČNÍ LEKCE, WORKSHOPY



PROJEKTY A DARY

"Bez účasti v grantových řízeních by
některé aktivity knihovny nemohly být
vůbec realizovány."



DOTAČNÍ PROGRAM
KNIHOVNA 21. STOLETÍ

REPUBLIKA SLAVÍ 100 LET!

 

Výše dotace: 27.000,00 Kč
Cíl projektu: podpořit 
a zatraktivnit téma výročí 100 let
vzniku republiky. Přiblížit 
a představit tento významný
historický milník i s ohledem na
regionální osobnosti a příběhy na
Valašsku. Aktivity: Cyklus večerních
besed; Výstava Osobnosti Valašska
za 1. republiky a Kde leží naši
staříčcI;  Videomedailonky
„Valašská beseda – republika slaví
100 let“; Exkurze / dny otevřených
dveří; Soutěž a výstava „Po stopách
staříčků“.

 

 

KNIHOVNA BEZ BARIÉR XVI
 

Výše dotace: 12.000,00 Kč
Cíl projektu: Podpora všeobecné
dostupnosti knihovnických služeb
fondů pro občany se zdravotním
postižením; Aktivity: pořízení a
zpřístupnění zvukových knih pro
občany se zrakovým postižením.

 

 

NA KŘÍDLECH DĚTSKÉ FANTAZIE
 

Výše dotace: 10.000,00 Kč
Cíl projektu:  podpořit 
a zatraktivnit témata související 
s četbou, vztahem k literatuře 

a umělecké tvorbě jak se
zaměřením na děti a mladé
uživatele, tak se zaměřením na
rodiče, prarodiče, celé rodiny.

Projekt svými aktivitami inspiruje 

a motivuje ke kreativitě, k práci 
s literaturou, ke čtení, k výtvarnému
umění. Podporuje a popularizuje
čtenářství, představuje zajímavé
osobnosti, techniky, možnosti,
které přivádí uživatele ke čtení, 
k lásce ke knihám a do knihovny,

posiluje mezigenerační vztahy.

Výstupem jsou 2 oblasti aktivit:
Aktivity: Na křídlech komiksu; Děti
čtou, tvoří a soutěží v knihovně.

 

Dotační program vypisuje
Ministerstvo kultury ČR.



DOTAČNÍ PROGRAM 

KULTURNÍ AKTIVITY ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH OBČANŮ A SENIORŮ

DNY SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ
HANDICAPOVANÝCH
 

Výše dotace: 33.000,00 Kč
Cíl projektu: podpora aktivního
stárnutí a motivace seniorů 

a zdravotně handicapovaných
spoluobčanů ve zlínském regionu
ke kvalitnímu způsobu života za
využití terapeutické funkce kultury 

s arteterapeutickým programem.

Základní myšlenka projektu:

nabídka různých alternativ
smysluplného prožití volného času
seniorů a zdravotně
handicapovaných, celoživotní
vzdělávání a podpora jejich
zapojování do dění kolem sebe,

včetně udržování 

mezigeneračních vztahů, terapie
prostřednictvím umění 
a kultury a setkání a propojení
těchto skupin navzájem.

Obsah projektu: jednodenní akce
Den seniorů (říjen 2018) 

a 2 tvůrčí  terapeutické workshopy  

s názvem Malováním k poznání
(jaro 2018) a Čteme s radostí –
handicap není překážka. Více 

viz příloha „Vzdělávání“.
 

Dotační program vypisuje
Ministerstvo kultury ČR.



STÁTNÍ FOND
KULTURY ČR
A ZLÍNSKÝ KRAJ

LITERÁRNÍ JARO VE VSETÍNĚ
 

Výše dotace: 70.000,00 Kč - SFK
Výše dotace: 40 000,- Kč - ZK
Festival Literární jaro ve Vsetíně nabídl cyklus
besed, přednášek, čtení, hudebních vystoupení a
výtvarných setkání se spisovateli, vědci, výtvarníky,

publicisty, sportovci, hudebníky 

a dalšími osobnostmi společenského života. 

Na pořádání se podíleli Masarykova veřejná
knihovna Vsetín jako předkladatel projektu, 

a Nadace Masarykova gymnázia. Záštitu převzal
hejtman Zlínského kraje 

a senátor Jiří Čunek a básník a písničkář
Jiří Dědeček, předseda Českého centra PEN klubu.

 

Poděkování partnerům a donátorům, bez jejichž
podpory bychom festival nemohli uskutečnit:
Státní fond kultury ČR, Zlínský kraj, Město Vsetín,

Austin Detonator, British Council a další.
 



DOTAČNÍ PROGRAM
VISK 3

ZAVEDENÍ  RFID TECHNOLOGIE
 

Výše dotace: 741.000,00 Kč
Cíl projektu: zavedení systému
RFID v hlavní budově Masarykovy
veřejné knihovny Vsetín, díky
kterému se zvýší úroveň
poskytovaných knihovnických
služeb uživatelům a zlepšení
ochrany fondu. Zrychlení
výpůjčního procesu a přehledu o
stavu knihovního fondu,

zefektivnění vyřazování titulů,

kontrolního systému, řazení fondu,

zpřehlednění evidence uživatelů
knihovny. Knihovníci mají více
prostoru pro kvalifikovanou
odbornou práci s uživateli.
 

 

MODERNIZACE A ZKVALITNĚNÍ
SLUŽEB MVK JAKO KOMUNITNÍHO
CENTRA CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
 

Výše dotace: 47.000,00 Kč
Cíl projektu: modernizace 

a zlepšení technologického
vybavení Masarykovy veřejné
knihovny Vsetín jako 

komunitního centra vzdělávání.
Pro potřebu realizace besed,

přednášek, kurzů informačního
vzdělávání, virtuální univerzity 

3. věku a dalších vzdělávacích akcí.
Byla pořízena mobilní prezentační
a projekční technika.

 

Dotační program vypisuje
Ministerstvo kultury ČR.

 



DALŠÍ GRANTY
MK ČR

VISK 8/A – INFORMAČNÍ ZDROJE
Účast v konsorciu – přístup do databází:
Anopress - plné texty článků
ASPI - zákony
LibraryPressDisplay - noviny a časopisy 

v mobilu či tabletu
 

ČESKÁ KNIHOVNA – MZK Brno z pověření MK 

Výše dotace 11.324,00 Kč
Projekt podporuje nákup nekomerčních titulů
uměleckých děl české literatury, české ilustrované
beletrie pro děti a mládež a vědy 

o literatuře pro veřejné knihovny. Umožňuje
distribuci těchto titulů do knihoven. Rozšířili  jsme
knihovní fond o celou řadu kvalitních českých
titulů, které nebyly dostupné v klasické distribuční
síti.
 

CIZOJAZYČNÁ LITERATURA 

MZK Brno z pověření MK ČR
Výše dotace: 40.544,00 Kč
Projekt pro vybrané veřejné knihovny, které mají
možnost doplnit knihovní fond o nové tituly
v cizích jazycích. Nejedná se o běžně dostupné
knihy našich vydavatelů, ale o dovoz ze zahraničí.
Nabídka obsahuje tituly v angličtině, němčině,

francouzštině, italštině, španělštině, ruštině a
slovenštině. V nabídce je zahrnuta cizojazyčná
beletrie, romány, detektivky, náročnější literatura i
díla klasiků dětské literatury.

 



MVK JAKO PARTNER 

V PROJEKTECH

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN
Předkladatel: Asociace spisovatelů,

z.s. - financováno z grantu MK ČR
Cílem je využít širokou síť veřejných
knihoven k propagaci současné
české literatury a návštěvníky
přesvědčit, aby se stali
pravidelnými uživateli knihovny 

a čtenáři současné české literatury.

Výstupy: V rámci tohoto projektu
zajistí AS návštěvu deseti
spisovatelů a spisovatelek v deseti
termínech v rozmezí od 1. 9. 2018
do 30. 6. 2019 v místě knihovny
nebo v místě jí určeném včetně
propagace.

 

ZAVÁDĚNÍ INTERKULTURNÍCH
SLUŽEB V MVK VSETÍN
Předkladatel: Národní knihovna
České republiky – financováno
z grantu MK ČR
Výše příspěvku: 60 000,00 Kč
Cíl: rozvoj interkulturních služeb 

v MVK a jejich testování
Klíčové aktivity: Nákup literatury
Cílená propagace akcí a šíření
informací o knihovně pro cizince,

kteří zde žijí.
Byla navázána spolupráce 

s Charitou ČR:

Výstava „Jsme ze stejné planety“ –

autor: Jindřich Štreit a Martina
Vašíčková – aktéry výstavy jsou
migranti žijící v naší republice.

Výstava byla umístěna na chodbě
knihovny a v K klubu. Výstava
zachycuje příběhy tří desítek
cizinců, kteří v České republice
našli druhý domov, Svým
objektivem je zachytil
dokumentární fotograf Jindřich
Štreit, který měl při vernisáži
výstavy také besedu. Přidal ke
svému poutavému vyprávění také
další snímky, například z cest po
Brazílii, Sibiři či rumunském
Banátu. O skvělý hudební
doprovod se postaralo folklórní
seskupení pod vedením M. Urubka.

Živá knihovna (proběhlo 30.11.2018)

– interkulturní a občanské
vzdělávání
„Půjčení živé knihy“ - osoba se
zajímavým životním příběhem -

setkání s několika cizinci žijícími 
v České republice, Následoval
doprovodný interaktivní workshop
pro účastníky s tématem „vlastní
identita“.

 



MVK JAKO PARTNER 

V PROJEKTECH

KNIHOVNA A KOMIKSY
STOXJINAK 

odborný seminář
Předkladatel: SKIP Velká Morava –

financováno MK ČR
Pořadatelé: Masarykova veřejná
knihovna Vsetín a SKIP
Finančně podpořeno: MK ČR
Termín konání: 23. - 24. května
Počet účastníků: 30 osob
Cílem semináře bylo představit
možnosti práce knihovníků s
komiksem v různých podobách.

 

DESKOVKY A KNIHOVNA
STOXJINAK - odborný seminář
Předkladatel: SKIP Velká Morava –

financováno MK ČR
Pořadatelé: MVK a SKIP
Termín konání: 7. - 8. listopadu
Počet účastníků: 40 osob
Seminář se zaměřil na „hry“ 

v knihovnách z různých úhlů
pohledu: deskové hry (pravidla
půjčování, novinky, trendy, události,
setkání, klání 
v knihovnách spojené s hraním her,
vzdělávací hry, hry z pohledu
uživatelských skupin (děti 
a mládež, dospělí, senioři, rodiny -

komunitní a mezigenerační
rozměr). 
 

 

AKTIVNÍ SENIOŘI VE ZLÍNSKÉM
KRAJI
Předkladatel: Zlínský kraj –
financováno z grantu MPSV
Projekt se zaměřuje na podporu
aktivního života seniorů. 

V rámci projektu kraj spolupracuje
a podporuje vybrané organizace,

které se seniorům ve městě věnují
formou poradenství a nabídky
volnočasových, sportovních a
kulturních aktivit. Významnou
aktivitou tohoto projektu bylo
například zavedení seniorpasů ve
městě.

 

CO NEBYLO V UČEBNICI
Spolupráce knihoven a škol ve
vzdělávání žáků pro 21. století
Předkladatel:  Centrum
rozvojových aktivit Unie
zaměstnavatelských svazů ČR –

financováno z  MŠMT / OP VVV.

Projekt se zaměřuje na rozvíjení
informační a čtenářské
gramotnosti v celém průběhu
počátečního vzdělávání. Je do něj
zapojeno 15 knihoven a 17 škol
z ČR. 

MVK v tomto projektu
spolupracuje se ZŠ Vsetín Trávníky.



PARTNERSTVÍ 
V PROJEKTECH

MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VSETÍNSKO II
Projekt pro pedagogy, žáky a rodiče mapuje
potřeby a přání 79 škol či školských zařízení 
ve 34 obcích a slouží jako platforma pro výměnu
zkušeností a zvýšení úspěšnosti žáků ve školách.

Aktivity projektu zaměřené 

na podporu čtenářské gramotnosti probíhaly 

ve spolupráci s knihovnou - společná čtení, během
kterých se děti učily porozumět textu 

a skrze knižní příběhy a hrdiny poznávaly svět
kolem sebe.

 



FINANČNÍ DARY

KAYAKU SAFETY SYSTEMS EUROPE A.S.            

účelový dar na aktivity – Festivaly a svátky Japonska,

japonský komiks, Japonský den – workshopy,

tvoření, kostýmy a další doprovodné aktivity 

Kč 11 000,00 

 

AUSTIN DETONATOR A.S.

účelový dar na podporu "čtenářské třídy"

Kč 5 000,00
 

PHDR. MAREK HERMAN
neúčelový dar na nákup dětské literatury 

a her          
Kč 24 000,00
 

 

 



PROVOZY

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

i dětskými knihovnami."



CENTRÁLNÍ PŮJČOVNA

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 než 

150 společenských deskových her.
 

E-KNIHY
Čtvrtým rokem úspěšně nabízíme službu půjčování e-knih. 

K e-výpůjčkám vznikl nový leták s informacemi a návodem. 

V roce 2018 došlo k výraznému navýšení počtu poskytovaných titulů pro
elektronické půjčování a v nabídce je nyní již bezmála 6 000 e-knih. 

Nově je možné si vypůjčit e-knihy z nakladatelství Fantom Print, Mystery
Press, Jan Melvil Publishing, Kazda, Jonathan Livingston, Čas, Epocha 

a také e-knihy vydané sdružením CZ.NIC, které jsou navíc knihovnám
poskytovány zcela zdarma. Novinkou je také možnost zařadit do
katalogu jakoukoli e-knihu, kterou knihovna vlastní a má k ní autorská
práva – tu je pak možné nabízet k vypůjčení buď pouze pro uživatele
dané knihovny nebo všem ostatním knihovnám, které službu eReading
nabízejí.

PRIORITOU PŮJČOVNY JSOU KVALITNÍ KNIHOVNICKÉ 

A INFORMAČNÍ SLUŽBY.



E-VÝPŮJČKY

Rozšíření nabídky titulů se také odrazilo 

na počtu poskytnutých e-výpůjček. V tomto roce
jich bylo uskutečněno celkem 626, což je oproti
343 e-výpůjčkám z roku 2017 počet téměř
dvojnásobný. Elektronické výpůjčky zůstávají pro
čtenáře knihovny zdarma a je možné je číst na
zařízeních s OS Android nebo iOS. Výpůjčka
zůstane v zařízení po dobu 

31 dnů a je možné si najednou vypůjčit 
až 4 tituly.

 



CENTRÁLNÍ
PŮJČOVNA

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
Pokračujeme v donáškové službě pro uživatele
domovů důchodců.

Soubory knih byly zapůjčeny také do Charity Vsetín
(28 titulů) a do Domova Jitka 

(208 titulů).

 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
Vyřízeno bylo 401 požadavků na meziknihovní
výpůjční službu obdržených z jiných knihoven 

a 90 požadavků zaslaných jiným knihovnám.

 

TEMATICKÉ VÝSTAVKY
V půjčovně jsou instalovány tematické výstavky
knižních titulů na různá témata: Silné ženy
v historických románech, Hygge, Lykke, Lagom,

Český veget, Belgie, ryzí srdce Evropy, O Vánocích
se dívám do nebe, Větrná hůrka rodiny 

Brontëových a mnoho dalších 

(celkem 28 výstav).

 

 

 



CENTRÁLNÍ PŮJČOVNA

Také v roce 2018 jsme pokračovali s pravidelným měsíčním setkáváním
nad zajímavými tituly na knižním trhu. Desetkrát do roka se scházíme
s fanoušky dobré četby a společně si povídáme 

o oceněných autorech a jejich dílech. Témata roku 2018:

Kde umí mlčet v několika jazycích (finská literární sauna)

Jantarové kukátko (pobaltští tygři v literatuře)

Já píši vám… (široká, záhadná, složitá ruská duše)

Čardáš mezi tokajským (maďarská literární Rubikova kostka)

Na kole přes tulipánová pole (vysoká holandská literatura z nízké země) 

a další.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtenářům v centrální půjčovně se věnují Hana Malá, Irma Zajíčková,

Jaroslav Sochora a Petra Kašparová.

LETEM KNIŽNÍM SVĚTEM, CENTRÁLNÍ PŮJČOVNA V ČÍSLECH



K KLUB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proběhly obvyklé akce, např. hlasité čtení, (včetně čtení z Bible 

o Velikonocích), tvůrčí dílny, besedy a informační lekce pro školy, večerní
besedy s literární nebo cestopisnou tematikou, ale i neobvyklé akce jako
Kavárnička u Masaryka nebo exkurze po knihovně s Alicií a Olgou 

(v kostýmech z doby první republiky).

V rámci projektu Knihovna pro všechny byly realizovány 

3 komiksové workshopy pro žáky 2. stupně ZŠ na téma Valašské pověsti.

ČÍTÁRNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, KOMIKSOVÝ KLUB, 

ZVUKOVÁ KNIHOVNA



K KLUB

ČÍTÁRNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, KOMIKSOVÝ KLUB, 

ZVUKOVÁ KNIHOVNA



K KLUB
KOMIKSOVÝ
KLUB  

U MOUCHY CC

V únoru oslavil komiksový klub U Mouchy CC 

v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 5. výročí své
existence. Při této příležitosti se konala vernisáž
prací žáků ZUŠ Vsetín, jejichž ústředním tématem
byl komiks a inspirace komiksovými hrdiny.  Pod
hlavičkou komiksového klubu a pod názvem Jsi na
tahu! proběhlo také 6 setkání,  úspěšně pokračoval
třetí ročník Noci her. Spolupracovalo s námi
i Bečvochovo hráčské doupě (asociace TOM, jako
dobrovolník Jiří Hučík).

 

 

 



K KLUB
ZVUKOVÁ
KNIHOVNA

Zvuková knihovna prožila se svými uživateli 
a příznivci v pořadí již 26. rok. Pravidelná setkání
konaná vždy první úterý v měsíci (celkem proběhlo
9 setkání), se těší stále většímu zájmu návštěvníků
(průměrně 19 osob). Spolupracujeme s místní
odbočkou organizace SONS. Pravidelně jsou
v K klubu pořádána také setkání pro další skupiny
osob se specifickými potřebami. Pro klienty
občanského sdružení Elim Vsetín o.p.s. 
a pro děti ze Základní školy, Mateřské školy 

a Praktické školy Vsetín celkem proběhlo 

10 setkání. Jejich náplní bylo hlasité čtení, hudební
a filmové ukázky, povídání nebo poslech
audioknih. Velkou přidanou hodnotou těchto
návštěv je to, že klienti Elimu pak přicházejí
v odpoledních hodinách 

i samostatně (integrace do běžné společnosti).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V K Klubu a zvukové knihovně dlouho společně
působili Vítězslav Galda a Lucie Strbačková.

Koncem roku jsme se bohužel s Lucií Strbčkovou
rozloučili, neboť byla zvolena místostarostkou obce
Huslenky. 



STUDOVNA 

A REGIONÁLNÍ ODDĚLENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

V oddělení studovny a regionální literatury jsou k dispozici naučné
publikace slovníkového a encyklopedického charakteru, dále pak
velkoformátové publikace, dokumenty vztahující se k Valašsku nebo
v regionu Valašska vydané.

I přes konzervační zaměření fondu regionální a příruční knihovny došlo
v roce 2018 k vyřazování dokumentů v souvislosti se zaváděním
technologie RFID. Jednalo se především o duplicity 

a neaktuální dokumenty. Oba fondy jsou nově označeny nápisy 

na stěnách: REGIONÁLNÍ LITERATURA | PŘÍRUČNÍ KNIHOVNA 

a výrazně přispěly k přehlednosti a rovněž vymezení prostoru v rámci celé
knihovny. Prostor studovny kromě stálých čtenářů využívali opět
především studenti s vlastním počítačem.

NAUČNÉ PUBLIKACE SLOVNÍKOVÉHO A ENCYKLOPEDICKÉHO
CHARAKTERU, DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K VALAŠSKU



STUDOVNA - REŠERNÍ
SLUŽBA, EXCERPCE

REŠERŠNÍ SLUŽBA
Rešeršní služba byla veřejností
hojně využívána, zpracováno bylo
17 rešerší. Opět převažovala
zdravotnická tematika (např.
ošetřovatelský proces u klienta
s kardioverzí, chladová alergie 

u dítěte, bolest u novorozence),  

1 rešerše směřovala do oblasti
knihovnictví, 1 do ekonomie 

a 1 do pedagogiky. Dále bylo
zpracováno 9 složitých dotazů 

(tzv. minirešerší) především na
psychologická a pedagogická
témata (např. na téma psychologie
lásky nebo vývojová psychologie).

 

EXCERPCE
Pracovníci studovny pokračují 
v excerpci regionálních periodik
(Jana Vaculíková a Antonín Kovář)
podle připraveného plánu vypisují
záznamy článků ze starých
valašských periodik.

 

DATABÁZE REGIONÁLNÍCH
OSOBNOSTÍ
stává se postupně velmi
využívanou.

Do databáze valašských osobností

v roce 2018 přibyly 

2 záznamy. Celkový počet
osobností v databázi je 609.

Zajímavé regionální osobnosti
činné za  1. republiky byly
představeny na panelech výstavy,

která probíhala na podzim
v prostorách chodeb knihovny. 

 Bylo zpracováno 23 osobností,
jejich životní osudy byly doplněny
obrazovým materiálem – fotografií,
ukázek z díla a dobových
dokumentů.

 

Pracovnice Regionálního oddělení
a studovny, Jana Vaculíková, v roce
2018 rovněž přednesla 2 odborné
příspěvky na mezinárodních
historických konferencích – první
příspěvek Čtenářské spolky 

a Masaryk zazněl na konferenci 
k příležitosti 111. výročí zvolení
T.G.M. poslancem vídeňského
parlamentu (Valašské Meziříčí);
druhý příspěvek Čtenářské spolky
na Valašsku v letech 1848–1918 pak
na konferenci Morava v době
převratů a změn 1848–1918
(Kroměříž). Oba příspěvky jsou
součástí sborníků.



REGIONÁLNÍ
ODDĚLENÍ 
A MOJE ID

Od února 2018 byla pro veřejnost spuštěna
interaktivní poznávací stezka o historii zaniklých
vsetínských hostinců "Po stopách staříčků", která
měla sběratelský charakter. Materiály měly podobu
mapových kapsiček s jednotlivými kartami 
a vznikly ve spolupráci Jany Vaculíkové, Petry
Románkové a Bedřicha Pišťáka. Kartičky byly
k dostání v TIC a pravidelně si pro ně chodilo přes
100 návštěvníků. Všechny šifry úspěšně rozluštilo 

30 řešitelů. Tato aktivita měla až nečekaný ohlas 
a knihovnu v této souvislosti navštívili i vsetínští
pamětníci, kteří dosud služby knihovny nevyužívali.
 

Služba "Moje ID": Počet validovaných uživatelů za
rok 2018 je 16, služba tedy zaznamenala oproti roku
2017, kdy bylo validováno 

40 uživatelů, pokles.
 

 

Čtenářům K klubu, studovny a regionálního
oddělení se věnují: Vítězslav Galda, Lucie Fialová,

Jana Vaculíková, Antonín Kovář, Lucie Strbačková
(do 11/2018).

 

 



DĚTSKÉ KNIHOVNY

Dětské knihovnice ze všech tří dětských knihoven – Dolní náměstí, Luh,

Rokytnice (Ludmila Holbíková, Pavlína Panovcová, Romana Kurišová 

a Lenka Šebelová) připravily v roce 2018 pro školky, školy i širokou
dětskou veřejnost množství besed, tvůrčích dílen, soutěží, zábavných
programů, hlasitých čtení, lekcí informačního vzdělávání, prázdninových
akcí. 5x ročně probíhá v dětských knihovnách tzv. Předčítánek“, navazující
na Vítání občánků v rámci projektu "S knížkou do života". Celkem 

v dětských knihovnách proběhlo 501 akcí, kterých se zúčastnilo 10 211
dětských návštěvníků. Jejich výčet najdete v kapitole „Akce“.

Knihovnice spolupracují s mnoha organizacemi ve městě, zasedají do
porot recitačních soutěží, zapojují se do celorepublikových akcí 
na podporu dětského čtenářství.
Ludmila Holbíková spravuje dětský web.

LUH, ROKYTNICE, DOLNÍ NÁMĚSTÍ



DĚTSKÁ
KNIHOVNA
DOLNÍ NÁMĚSTÍ

Dětská knihovna Dolní náměstí je využívána jak
dětmi školního věku, tak také – velmi výrazně -

maminkami (rodiči, prarodiči) 
s malými dětmi předškolního věku. Pravidelně ji
navštěvují spádové základní i mateřské školy 

(ZŠ Trávníky, ZŠ Sychrov, ZŠ Turkmenská, 

MŠ Na Kopečku a MŠ Sychrov, MŠ Kobzáňova),

nepravidelně i ostatní školy, a to i z okolních obcí.
O letních prázdninách zde probíhá prázdninové
čtení, během roku řada dalších aktivit.
 



DĚTSKÁ KNIHOVNA LUH

Během školního roku probíhají pravidelně besedy, knihovnické lekce,

informační vzdělávání a čtenářské dílny. Knihovnu navštěvují ZŠ Luh 

(1., 2. stupeň), ZŠ Ohrada (1., 2., stupeň), MŠ Luh, MŠ Ohrada, MŠ Kostka,

MŠ Sychrov (odd. Myšičky) a Centrum dramatické výchovy Lilie. Na
pravidelné besedy jednou měsíčně dochází také speciální třídy ze ZŠ Luh
(6.-9.C) a logopedické třídy (1.C, 2.C).

Knihovnu velice hojně navštěvují především školní družiny a kluby ze ZŠ
Ohrada (1.-6. odd.) a ZŠ Luh (1.-4. odd.), které chodí na pravidelné besedy
nebo výměny knih. Během školního roku se zde pravidelně jednou týdně
setkává kroužek mladých knihovníků „Knížátka“ pod vedením paní
družinářky Nadi Dorňákové.

Měsíčně docházejí do knihovny i seniorky ze spolku Tilia, které se krom
svého výtvarného programu podílely také na přípravě různých aktivit pro
děti. 
V knihovně proběhla i celá řada kulturních akcí (vystoupení taneční
skupiny při ZŠ Luh „Texasky“, divadelní představení „Knížátek“, karneval,
masopustní průvod a pochovávání basy, týden čtení, slet čarodějnic
s tanečním programem, pohádkový den, řada akcí ke Dni české státnosti,
Halloween, týden poezie, Mikulášský průvod, Vánoční besídky).

Během roku proběhlo i několik výtvarných výstav žáků Základní
umělecké školy Vsetín. Pravidelná jsou také tvoření (jarní, Velikonoční,
Valentýnské, prázdninové, Halloweenské, Vánoční). Výtvarné aktivity jsou
vždy doplněné přehlídkou deskových her a čtením.

BESEDY A LEKCE PRO ŠKOLY I MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY



DĚTSKÁ KNIHOVNA LUH

Velmi oblíbenou akcí je nocování v knihovně. Tento rok se spojily děti
z knihovny Luh a knihovny Rokytnice a prožily dobrodružnou noc 

s Harry Potterem.

Knihovní fond v Luhu je velmi bohatý a měsíčně do něj přibývá mnoho
krásných a zajímavých knih, ať už z beletrie nebo naučné literatury.

Funguje také půjčování balíčků knih do školy (službu využívá ZŠ Ohrada
a především ZŠ Luh).

Před vchodem do knihovny slouží lidem již pár let tzv. Knihobudka,

kterou návštěvníci a kolemjdoucí využívají pro výpůjčku i výměnu knih, 

i když její údržba je někdy náročná.

NOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ, KNIHOVNÍ FOND, KNIHOBUDKA



DĚTSKÁ KNIHOVNA
ROKYTNICE

Rokytnická knihovna, přestože je v povědomí čtenářů především pro děti,
si v posledních letech našla díky své nabídce pravidelné čtenáře i z řad
dospělých. Beletrie a naučná literatura pro děti tvoří převážnou většinu
knižního fondu. Každý měsíc přibude do půjčovny několik desítek
nových knih. Čtenáři si zde mohou také zapůjčit časopisy jak pro děti, tak
i pro dospělé. Neustále se rozšiřuje nabídka deskových her a knížek pro
oblíbenou aplikaci Albi - elektronická tužka.

 

Dopolední programy jsou určeny školkám a školám. Besedy určené
mateřinkám navštěvují děti z MŠ Rokytnice, MŠ Benátky a mikrojesle
Mateřského centra Vsetín. Jejich součástí je zábavné vzdělávání na dané
téma, hry a drobné tvoření, kdy si děti odnesou z knihovny svůj výrobek.

Akce jsou vždy doprovázeny čtením, neboť podpora čtenářství je pro děti
klíčová.

Služeb knihovny využívají třídy prvního stupně ZŠ Rokytnice, žáci ZŠ
Integra a specializované třídy 1. a 2. stupně ZŠ Integra a ZŠ Liptál.
Školáci prvních až pátých tříd mají besedy zaměřené na literaturu, oblasti
etikety a sociální témata. Propojují své vědomosti s učivem školy.

Součástí vzdělávání jsou lekce IVU, určené 1. – 4. třídám ZŠ.

Po skončení besedy mají děti možnost výpůjčky knih domů.

Dopolední trávení času v knihovně využívají také maminky s dětmi na
mateřské dovolené a senioři ze sídliště Rokytnice. Odpoledne patří
většinou dětskému čtenáři. Velké zastoupení tu mají děti přicházející se
školní družinou. Každé oddělení rokytnické základní školy má určený svůj
den v knihovně. Děti společně čtou vybranou knihu, účastní se programu,

který připravuje knihovnice.

 

 

 



DĚTSKÁ KNIHOVNA
ROKYTNICE

Pak si mohou hrát deskové hry a vybírat si knížky k zapůjčení domů. 

Dle ročního období a tématu jsou pro družiny připravené malé výtvarné
dílny v knihovně.

V rokytnické knihovně se již tradičně předává pololetní vysvědčení.
Knihovna připravuje aktivity i v době prázdnin – výtvarná dopoledne,

veřejné čtení a hraní her.
V knihovně jsou pro čtenáře k dispozici 4 PC a 2 tablety. Děti je využívají
nejen ke hrám, ale školní skupinky zde vypracovávají zadané úkoly
z fyziky či přírodovědy.

Veřejnost zde také využívá možnosti tisku či kopírování.
Byly pořízeny nové podsedáky pro děti, nové židle k počítačům a do
čítárny byla pořízena nová velká obrazovka, která slouží k prezentacím při
besedách.

Příjemnějšímu prostředí knihovny by prospěla rekonstrukce stávajících
toalet pro veřejnost.
 

 

 



TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM VSETÍN

Turistické informační centrum Vsetín je aktivním členem Asociace
turistických informačních center (ATIC) 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, na 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. V této souvislosti hodnotíme velmi pozitivně, že konečně v TIC
Vsetín pracují tři lidé – Radka Turpišová, Petra Románková a Otakar
Hošek.

Velký zájem ze strany veřejnosti je i o upomínkové předměty 

regionálního charakteru, dále mapy, plánky, turistické průvodce,

informační letáky atd.

 

 

TURISTICKÉ INFORMACE, PRODEJ VSTUPENEK, 

UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY



TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Nedílnou součástí nabídky služeb
TIC Vsetín je půjčování horských 

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

(Je však  nutné uvažovat 
o zakoupení nových kol).
 

Velkou výhodou pro mnoho
návštěvníků je, že upomínkové
předměty, vstupenky nebo služby
je možné platit nejenom
v hotovosti, ale i platebními
kartami.
Facebookový profil TIC Vsetín 

a Instagram je pravidelně
aktualizován nejrůznějšími
pozvánkami na kulturní, sportovní
a další společenské akce města a
okolí, které pracovníci TIC aktivně
vyhledávají.
V současné době prochází tyto
webové stránky TIC již druhou
plánovanou modernizací 
a redesignem tak, aby byly
v souladu se současnými trendy
informačních turistických portálů.

TIC Vsetín se také podílí 
na aktualizaci turistického portálu
Východní Moravy, 

jehož zřizovatelem je  CCR VM
o.p.s. Zlín.

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.



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 2018 byl o 373 knihovních 

jednotek nižší než v roce předcházejícím. Důvodem bylo snížení
finančního rozpočtu na knihy o 100 000,- Kč oproti minulému roku.

 

PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU



NÁKUP KNIHOVNÍHO
FONDU MVK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vysokém úbytku se projevilo velké vyřazování zastaralých 

cirkulačních souborů a důkladná aktualizace knihovního fondu 

při zavádění RFID technologie.

ÚBYTEK KNIHOVNÍHO FONDU



KNIHOVNÍ FOND -

ČÁSTKA NA NÁKUP

Částka na nákup knihovního fondu
pro město Vsetín:

 

(knihy 935 247,40 Kč; časopisy 

183 032,45 Kč; ostatní dokumenty
137 486,-  Kč; celkem 1 255 765,85
Kč), tj.  48,13 Kč na 1 obyvatele
 

 

 

 

 

 

 

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 činil:
rok 2017    30 160 kusů
rok 2018    33 592 kusů
 

Katalogizace a tisk katalogizačních
lístků:

 

V roce 2017 bylo zpracováno 5 678
záznamů na knihovní jednotky
v počítačové podobě
 - tisk knižních lístků pro okres 
4 832
 V roce 2018 bylo zpracováno 6 299
záznamů na knihovní jednotky
v počítačové podobě
- tisk knižních lístků pro okres
5 288



NÁKUP A ZPRACOVÁNÍ
KNIHOVNÍHO FONDU

Bylo zahájeno zavedení systému RFID (1. etapa) do knihovny. Vylepeno 

a spárováno s databází bylo 54 800 RFID čipů.

 

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

 

Probíhal výběr titulů a propagace knihovního fondu knihovny
prostřednictvím upoutávek na stránce knihovny v rámci sociální sítě
Facebook s pozitivní reakcí a účastí fanoušků knihovny.

 

Propagace literatury pokračovala prostřednictvím setkání se zájemci
z řad uživatelů knihovny pod názvem Letem knižním světem, 1x měsíčně
zaměřené na literaturu jednotlivých zemí.
 

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



NÁKUP A ZPRACOVÁNÍ
KNIHOVNÍHO FONDU

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
prostřednictvím protokolu OAI-PMH, za rok 2018 bylo přijato 4 835
záznamů.

 

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

 

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

 

 

 

Literatura pro dospělé: Temné hlubiny, Lakomec, Bábovky
Literatura pro děti: Deník malého poseroutky 12, 2, 3 

Mluvené slovo: Povídky a Nové povídky Svěrák, Hurvínkovy dobrodružné
výlety do minulosti, Slovácko sa súdí 
Hudba: Nebojte se klasiky 5-8, ABBA, Nebojte se klasiky 1-4 

Časopisy: Týdeník Květy, Reflex, Vlasta

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

CO SE V ROCE 2018 NEJVÍCE ČETLO A POSLOUCHALO



NÁKUP A ZPRACOVÁNÍ
KNIHOVNÍHO FONDU

Knihy byly evidovány a odborně zpracovány v knihovnickém programu
Verbis 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 záznamů.

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

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

Průběžně řešeny připomínky k provozu knihovnického programu, 

KP-Win SQL a Verbis.

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



KNIHOVNY
OKRESU VSETÍN

"Středisko regionálních knihovnických služeb
Vsetín financovaných z prostředků 

Zlínského kraje."



STŘEDISKO REGIONÁLNÍCH
KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB 

Z tohoto počtu jsou 3 městské knihovny s více pracovníky, 

9 profesionálních knihoven s jedním pracovníkem, jedna profesionální
knihovna se dvěma pracovníky a 47 obecních neprofesionálních
knihoven (knihovníci na dohodu). Počet poboček 

je 17 a kromě čtyř se jedná o pobočky s neprofesionálním knihovníkem.

 

Středisko regionálních knihovnických služeb poskytuje služby knihovnám
(tzv. regionální funkce) v okrese Vsetín. Cílem těchto služeb je zajištění
srovnatelné úrovně knihoven v celém  Zlínském kraji.  Obecní úřady i
knihovny oceňují zejména přísun nových knih v cirkulačních souborech,

pomoc s automatizací knihoven, revizemi knihovních fondů, 

s knihovnickou legislativou a s projekty.

Regionální funkce v okrese Vsetín jsou zajišťovány Masarykovou veřejnou
knihovnou Vsetín (MVK) na základě písemné smlouvy s Krajskou
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. MVK, 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 MVK Vsetín). Knihovnické služby
jsou konkrétně definovány v objednávce služeb, které byly s provozovateli
jednotlivých knihoven podepsány v lednu 2018. V lednu 2018 byly
uzavřeny nové aktualizované smlouvy o poskytování regionálních
knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí knihoven s obcemi
Jablůnka, Horní Lideč a knihovnami v Rožnově pod Radhoštěm a ve
Valašském Meziříčí, které nahradily smlouvy z roku 2002.

STŘEDISKO REGIONÁLNÍCH KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB VSETÍN
CELKOVÝ POČET KNIHOVEN OKRESU VSETÍN JE 77.



KNIHOVNY OKRESU
VSETÍN

Celkový počet knihoven, které MVK
Vsetín ve svém regionu obsluhuje,

je 77.

 

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 2018 byla okresu Vsetín na
financování regionálních funkcí
přidělena finanční dotace 

ve výši 2 625 000,- Kč. 

 

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

 

V roce 2018 proběhla třikrát
cirkulace výměnných souborů.

Začátkem roku byly do knihoven
rozvezeny cirkulační soubory nově
označeny fialovým proužkem na
hřbetu knih. Soubory s knihami se
žlutým označením byly rozvezeny
jako druhé soubory v pořadí a to 

na jaře 2018. Na podzim 2018
knihovny obdržely soubory
s modrým označením. 19 knihoven
ještě k těmto podzimním
souborům obdrželo soubory
mluveného slova na CD nosičích. 

Soubory jsou knihovnám
zapůjčeny na dobu 12 měsíců.

Rozvezeno bylo 229 výměnných
souborů. Počet svazků v těchto
souborech je celkem 21 187. 

Soubory s červeným označením,

které byly zakládány v r. 2007 z již
cirkulujících starších knih, byly
postupně rušeny,  knihy z těchto
souborů nabídnuty knihovnám pro
využití do vlastního knihovního
fondu, resp. stahovány z knihoven 

a postupně vyřazovány z důvodu
opotřebení. Rušení těchto souborů
bude pokračovat i v roce 2019.



KNIHOVNY OKRESU
VSETÍN

V průběhu roku 2018 také probíhal
nákup knih do výměnného fondu.

Bylo zakoupeno celkem 2 313
knihovních jednotek, a to jak
v kamenných knihkupectvích, tak 

i přes internet. 6 knihovních
jednotek bylo do souborů
darováno.

 

V projektu VISK 3 v roce 2018
uspělo celkem 10 projektů,

podaných obcemi resp.

knihovnami. Z dotace je hrazena
modernizace technického
vybavení, zlepšení a zkvalitnění
služeb knihoven v obcích Horní
Lideč, Nový Hrozenkov, Študlov,

Střítež nad Bečvou, Karolinka, Kelč,

Kladeruby, v MVK Vsetín a v MěK
Rožnov p. Radhoštěm. Na zavedení
RFID technologie uspěla v dotaci
MVK Vsetín.

V projektu VISK 9 obdržela dotaci
Městská knihovna Rožnov pod
Radhoštěm na Harmonizaci
databáze autorit s databází autorit
NK ČR.

V grantovém programu Knihovna
21. století uspělo  9 knihoven – MVK
Vsetín a Městská knihovna Rožnov
pod Radhoštěm se třemi projekty,

Městská knihovna Valašské Meziříčí
se dvěma projekty a knihovna 

v Novém Hrozenkově s jedním
projektem.

Byla vyhodnocena Soutěž 

O nejlepší knihovnici/knihovníka
okresu Vsetín za rok 2017.

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 webu MVK Vsetín.

V březnu 2018 na Setkání
knihovníků a starostů okresu Vsetín
proběhlo slavnostní vyhlášení
vítězů. Ocenění si odnesly tyto dvě
knihovnice:

Pavlína Havlíková z Knihovny 

v Pržně – za aktivní přístup při
stěhování knihovny a při péči
o její vzhled, za vzorné vedení
knihovny a podporu čtenářství
v obci,
Mgr. Veronika Janů z Knihovny
města Zubří - za rozšíření služeb 

a aktivity pro uživatele v nově
zrekonstruované knihovně.



CO NOVÉHO V KNIHOVNÁCH

Knihovna Halenkov se v květnu přestěhovala z prostor mateřské školky
do prostor základní školy v obci. Knihovna je umístěna ve třetím podlaží
se samostatným schodištěm a výtahem. Knihovna je světlá, prosklená
s plochou přes 200 m2. V blízkosti se nachází společenský sál s kapacitou
100 -150 osob, vybavený dataprojektorem a aparaturou na zvučení akcí,
který je knihovně k dispozici. Veškeré vybavení je nové, včetně PC
techniky. V létě byla zakoupena a nainstalována klimatizace a nový
kávovar pro návštěvníky knihovny. Výpůjční doba zde byla prodloužena 

o 3 hodiny týdně – z 21 na 24.

V knihovně v Hovězí byla pořízena nová křesílka, lavice a potahy na
stoličky.

V Novém Hrozenkově byla rozšířena knihovna o jednu místnost 
a upravena pro mládež 8 – 15 let, pořízen byl přenosný dataprojektor.
V knihovne v Kelči pokračovalo dovybavení knihovny novým sedacím
nábytkem. Nakoupeny byly sedačky, křesla, židle a stoly. Pořízena byla
televize, počítač a notebook.

Knihovna města Zubří, po návratu knihovnice z MD, byla posílena
personálně z 1 na 2 pracovní úvazky. Byla vytvořena pozice vedoucí
knihovny. Rozšířena byla nabídka deskových her.
Hutisko – Solanec - v obci bylo nainstalováno 5 knihobudek umístěných
na strategických místech v obci (u knihovny, na náměstí, na koupališti, 
u sochy T. G. Masaryka a u místní restaurace). Pořízena byla stojací lampa
do relaxačního koutku a 5 odkládacích stolečků.
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Prostřední Bečva – knihovna byla přestěhována do nových prostor
v místním polyfunkčním domě v centru obce. Je propojena s nově
vybudovanou kavárnou V době, kdy je kavárna otevřena, mohou uživatelé
využít výpůjčních služeb knihovny, ovšem bez knihovníka. V knihovně je
nový koberec, osvětlení, výmalba, avšak starý nábytek, který by měl být
obměněn v roce 2019. Nové jsou dva regály, stůl pro knihovníka a police.

Prostor je velmi malý, ale již proběhly besedy a IVU lekce pro žáky ZŠ,

pasování prvňáčků na čtenáře s knížkou pro prvňáčka. Od září je zde
nová knihovnice.

V knihovně ve Vidči pořídili kávovar pro čtenáře, lednici a záložní zdroj
pro PC.

Valašská Bystřice - v knihovně je nová výzdoba dětského oddělení –
komiksový koutek, nová magnetická nástěnka.

Střítež nad Bečvou – v rámci projektu VISK 3 byly do knihovny nakoupeny
2 nové PC, 1 pro uživatele a 1 pro knihovníka.

Vigantice – doplnění interiéru o dva regály na knihy a dva regálky 

na časopisy.

V knihovně v Dolní Bečvě byla vyměněna okna a namontovány žaluzie,

nově vymalováno a byla kompletně zateplena budova, ve které je
knihovna umístěna.

Valašská Senice – nová knihovnice, zakoupen starší nábytek – stoly, židle
Francova Lhota – knihobudka umístěna na prostranství před OÚ,

vyrobena místním řezbářem.

Bystřička – několik nových regálů – postupná výměna.
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V KNIHOVNÁCH

Od února 2018 zahájeno půjčování
v nově zrekonstruovaných
prostorách v knihovně v Loučce.

Knihovna působí ve stejném
prostoru jako pošta a je nově
vybavena nábytkem i regály. Je zde
nová knihovnice a nová výpůjční
doba, navýšená o 2 hodiny.

V knihovně v Perné byl dokoupen
sedací nábytek – sedačka 

a 2 křesílka, stůl a židle. 

V Poličné byla zřízena knihobudka
na autobusové zastávce ve středu
obce. Od ledna 2018 se v knihovně
střídají dvě knihovnice.

Na pobočce knihovny Zašová ve
Veselé bylo zrekonstruováno WC,

doplněn nábytek o nový knihovní
regál, stolek pod tiskárnu, vysavač 

a dva monitory k PC. Byla zde 

 bohužel snížena výpůjční doba 

ze 4 na 3 hodiny.

V knihovně Kladeruby byly
doplněny 3 regály, věšáková stěna 

a nový počítač.

V knihovně v Lužné byl pořízen
starší stůl jako výpůjční pult, dvě
židle a uzamykatelná skříňka na
uložení dokumentů.

V Janové byla otevřena knihovna
v nových prostorách, které poskytla
obec v budově OÚ místo
přestěhované mateřské školky. 

 

Prostor byl vymalován, položena
nová podlaha s kobercem,

vybavení je starší, ale regály
natřené, židle přečalouněné,

dokoupeny sedací polštáře 

a pohovka. V březnu bylo pozváno
do knihovny Zastupitelstvo,

schválilo přesun PC z bývalé školy
do knihovny a nákup stolku pod
počítač.

Valašská Polanka - knihovna
zvětšena o chodbu a o možnost
využít vedlejší místnost na besedy,

bohužel jí moc nepřeje vedení
obce a knihovna díky tomu
nebude zřejmě v budoucnu
pořádat besedy pro školy.

Knihovnice k 1. 7. 2018 ukončila
pracovní poměr. Do konce roku se
vyměnila knihovnice ještě jednou.

V roce 2019 má nastoupit nová síla
a počítá se s ní natrvalo. Časté
střídání pracovnic se však
negativně odráží na práci knihovny.

Prlov - knihovnice po vážném
úrazu dlouhodobě nemocná,

probíhají zástupy v rámci možností.
Zavřeno nebylo.

Seninka – V prosinci knihovna
několikrát uzavřena z důvodu
vážné a dlouhodobé nemoci
knihovnice. Po domluvě s vedením
OÚ se plánuje zástup.

 



CO NOVÉHO 

V KNIHOVNÁCH
 

 

 

Středisko Vsetín -  účast na projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání – proběhly akce na
podporu čtenářské gramotnosti v několika obcích. 

 

V soutěži Vesnice roku získala obec Ratiboř Bílou
stuhu za práci s mládeží, jistě i zásluhou obecní
knihovny.

 

Retrokatalogizace probíhá v knihovnách: Růžďka,

Pozděchov a Lužná.
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V roce 2018 bylo uskutečněno celkem 701 akcí, tj. 194 metodických
návštěv a 507 konzultací, z toho 58 jednání s provozovateli knihoven. 

Obslouženo bylo 77 knihoven.

 

Vykazované číselné údaje zahrnují metodické návštěvy v jednotlivých
knihovnách, 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, problematiku dotačního programu VISK 3,

počítačové a interiérové vybavení knihoven, webové stránky, pořádání
kulturních a vzdělávacích akcí v knihovnách a dalších činností dle potřeb
jednotlivých knihoven.

 

 

 

 

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. Sumáře za r. 2018 a pololetí 2018 včetně komentářů
se poskytují Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. 

Za 1. pololetí roku 2018 proběhl sběr údajů o činnosti knihoven 

pro kontrolu jejich činnosti.
 

 

 

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

STATISTIKA A VYKAZOVÁNÍ KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ
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Vzdělávání pro knihovníky okresu Vsetín, které zajišťovala Masarykova
veřejná knihovna:

 

V březnu se v MVK ve Vsetíně konalo  Setkání starostů a knihovníků.

Součástí tohoto setkání byly přednášky – Česká čtenářská republika 

(co na nás prozradily naše čtenářské životopisy) Prof. PhDr. J. Trávníček,

M.A., Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno; GDPR v knihovnách – 

Ing. D. Divínová, MVK Vsetín, Vidče – knihovna roku 2017 Zlínského kraje 

– M. Dudová, místostarostka obce Vidče, B. Zajícová, knihovnice Vidče;

Jaký byl rok 2017 v knihovnách  – Ing. V. Pelcová, MVK Vsetín 

(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 - 53 účastníků z 26 knihoven).

V dubnu proběhlo Setkání knihovníků Rožnovska  se vzdělávacím
blokem pro neprofi knihovníky „Nejsme na to sami“,  „Besedujeme a jak
dál?“, byl zde také zhodnocen celý předchozí rok z pohledu statistiky a
probrány plány na další období. Připravila Bc. R. Vinklerová, MěK Rožnov
pod Radhoštěm (12 účastníků z 8 knihoven). V této souvislosti je třeba
uvést, že ve středisku Rožnov jsou všechny knihovny po rekonstrukci 
a rekonstrukce městské knihovny se chystá.

V květnu se zúčastnilo 19 knihovníků vzdělávání na téma Jak na
bezpečné heslo na internetu a ještě něco navíc – Bc. L. Holbíková, MVK
Vsetín; Standardy VKIS – Ing. V. Pelcová, MVK Vsetín.

VZDĚLÁVÁNÍ A SEMINÁŘE



VZDĚLÁVÁNÍ
SEMINÁŘE 

PRO KNIHOVNY
OKRESU

V říjnu proběhlo toto vzdělávání: 5 dní, 13 knihoven
a 1600 km – Cesta ke knihovně roku 2018 – 

Bc. P. Zajíc, MěK Rožnov p.R., Akviziční portál – 
K. Abrahámková, Brno, 23 účastníků z 11 knihoven.

V prosinci Komiksy a hry v knihovnách – 

Mgr. J. Vaculíková, MVK Vsetín, „Book holding“ -

skládání knih – Bc. L. Holbíková, MVK Vsetín, 

13 účastníků z 5 knihoven.

Knihovníkům okresu jsou neustále nabízeny i další
vzdělávací aktivity pořádané pro knihovníky v KKFB
ve Zlíně a především v MVK Vsetín, kde proběhly
velmi zajímavé celostátní semináře pro knihovníky
- Komiksy a knihovna stoXjinak a Deskovky 

a knihovna stoXjinak, seminář Jak, proč a co
(ne)čtou děti.
Nechybí pozvání na literární besedy se spisovateli –
např. J. Topol, I. Myšková, R. Denemarková, 

A. Bolavá a další. Velmi zajímavý byl i cyklus 
o literatuře, který připravují pracovníci MVK – Letem
knižním světem, vždy na různá témata, který každý
měsíc představuje světovou i naši literaturu. Zde se
mohou mimo jiné knihovníci okresu inspirovat a
získat tip na zajímavé akce, či knihy pro svoje
čtenáře.
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Bylo uspořádáno 5 porad pro knihovníky. Obslouženo bylo 32 knihoven 

a zúčastnilo se jich 98 osob. Náplní porad bylo seznámení knihovníků
s výsledky statistiky knihovnických činností, hodnocení výkonu
regionálních funkcí, plnění standardu VKIS v knihovnách okresu 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 byla poskytnuta 18 knihovnám. Bylo zrevidováno 26 060
knihovních jednotek v 8 knihovnách. Revize probíhaly dle stanoveného
plánu revizí na aktuální rok.  V 16 knihovnách byla provedena aktualizace
knihovního fondu. Zaktualizováno bylo 32 212 knihovních jednotek.

Vyřazeno bylo 7 093 knihovních jednotek v 17 knihovnách.

Revize KF se uskutečnila v knihovnách – Kunovice, Zašová, Veselá
(středisko Valašské Meziříčí), Hošťálková, Lužná (středisko Vsetín),

Prostřední Bečva (středisko Rožnov pod Radhoštěm), Študlov (středisko
Horní Lideč), Pržno (středisko Jablůnka).

 

 

 

PORADY

POMOC PŘI REVIZI A AKTUALIZACI KNIHOVNÍCH FONDŮ
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Nákup a zpracování knihovních
fondů (KF) z prostředků obcí:
 

Z finančních prostředků obcí bylo
v roce 2018 nakoupeno do 

36 knihoven 1 815 knih. Nákup knih
ve většině případů provádí
knihovníci obsluhovaných
knihoven ve spolupráci 
s pracovnicemi střediskových
knihoven. Zpracováno bylo 5 126
knihovních jednotek pro 46
knihoven. Vykázané číselné
hodnoty zahrnují: evidenci
v přírůstkových seznamech
v elektronické i klasické tištěné
podobě, technické zpracování KF –

razítkování, značení, balení,
vypracování seznamů 

a katalogizačních lístků, vedení
katalogů.

 

Výměnný fond a cirkulace
knihovních fondů:

 

Stav výměnného fondu v MVK ke
dni 31. 12. 2017 byl 30 530 KJ.

Stav výměnného fondu v MVK ke
dni 31. 12. 2018 byl 29 298 KJ.

Přírůstek v roce 2018 ke dni 31. 12.

2018 činil 2 319 KJ. Vyřazeno bylo 

3 551 KJ.  V roce 2018 proběhla
třikrát cirkulace výměnných
souborů. Začátkem roku byly do 

 

knihoven rozvezeny cirkulační
soubory nově označeny fialovým
proužkem na hřbetu knih. Soubory
s knihami se žlutým označením
byly rozvezeny jako druhé soubory
v pořadí a to na jaře 2018. Na
podzim 2018 knihovny obdržely
soubory s modrým označením. 19
knihoven ještě k těmto podzimním
souborům obdrželo soubory
mluveného slova na CD nosičích. 

Soubory jsou knihovnám
zapůjčeny na dobu 12 měsíců.

Rozvezeno bylo 229 výměnných
souborů. Počet svazků v těchto
rozvezených souborech je celkem
21 187.  Soubory s červeným
označením, které byly zakládány
v r. 2007 z již cirkulujících starších
knih, byly postupně rušeny,  knihy
z těchto souborů nabídnuty
knihovnám pro využití do vlastního
knihovního fondu, resp. stahovány
z knihoven a postupně vyřazovány
z důvodu opotřebení. Rušení
těchto souborů bude pokračovat 
i v roce 2019. V průběhu roku 2018
také probíhal nákup knih do
výměnného fondu. Bylo zakoupeno
celkem 2 313 knihovních jednotek,

a to jak v kamenných
knihkupectvích, tak i přes internet.
6 KJ bylo do souborů darováno.
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Podporu automatizovaného systému zajišťuje MVK Vsetín pro 66
knihoven v okrese.  Bylo provedeno 56 servisních zásahů. 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.

KNIHOVNICKÝ PROGRAM – PODPORA AUTOMATIZOVANÉHO SYSTÉMU

POČET KNIHOVEN, KTERÉ PŮJČUJÍ V KNIHOVNICKÉM PROGRAMU



ELEKTRONICKÉ
SLUŽBY 

V OKRESU VSETÍN

 

Vlastní webové stránky má všech 13
profesionálních knihoven a všech 47 knihoven
s neprofesionálním knihovníkem.

Uživatelé mají dostupný www OPAC (na www
stránkách také možnost rezervace, prolongace,

kontrola účtu aj.) na stránkách všech
profesionálních knihoven.

Také na webových stránkách 46 neprofesionálních
knihoven je možno hledat v katalogu.

MVK Vsetín buduje Souborný elektronický katalog
veřejných knihoven okresu Vsetín (záznamy
knihovních dokumentů zpracovaných a uložených
ve veřejných knihovnách okresu Vsetín), který je
uživatelům dostupný na www stránkách
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Na těchto
stránkách se velmi osvědčila i služba pro uživatele,

jejímž prostřednictvím mohou ovlivnit skladbu
knihovního fondu a napsat své požadavky na tituly,

které jim v knihovním fondu schází, zájem o tuto
službu stále stoupá.

 

Svůj profil na facebooku mají tyto knihovny: MVK
Vsetín, Měk Valašské Meziříčí, Měk Rožnov pod
Radhoštěm a knihovny v Halenkově, Novém
Hrozenkově, v Horní Bečvě, v Kelči, v Zubří, v Horní
Lidči, Velkých Karlovicích, v Jablůnce,  Stříteži nad
Bečvou, Vidči a v Hutisku – Solanci.
 

 



DOPRAVA
REGIONÁLNÍ
FUNKCE
 

Pro 76 obsloužených knihoven bylo najeto 5 308
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.

 



TECHNIKA

Stav techniky



TECHNIKA

Nákup 10 nových PC (z podpory města) – 5x obměna služebních stanic,

5x obměna stanic pro veřejnost
 

Z programu VISK 3  - „Modernizace a zkvalitnění služeb MVK jako
komunitního centra celoživotního vzdělávání“ bylo zakoupeno:  

-        projekční obrazovka 65" Panasonic– umístěno v knihovně 

v Rokytnici
-        mobilní dataprojektor
-        notebook
Realizace červen až srpen 2018
 

Z programu VISK 3 – „Zavedení RFID technologie v Masarykově veřejné
knihovně Vsetín“ bylo zakoupeno:

-        10 kusů RFID pracovních stanic
-        3 páry RFID bezpečnostních bran
-        Ruční asistent – inventarizační jednotka
-        90 tisíc RFID knižních etiket
Realizace – červenec 2018
 

Říjen 2018 – zapůjčen návratový regál – instalace v Centrální půjčovně
 

 

 

 

STAV TECHNIKY K 30.12.2018



TECHNIKA

Okres:
Pomoc s realizací projektu VISK 3 v knihovně ve Stříteži nad Bečvou
(reinstalace KpWinSQL na nové PC. V knihovně Vidče reinstalace
programu KpWinSQL na nové PC).

 

Souhrn projektů VISK 3 v okrese:

-        Rožnov pod Radhoštěm – „Vytvoření technických předpokladů pro
zapojení Městské knihovny v Rožnově do CPK“.

-        Knihovna Horní Lideč – „Kvalitní služby knihovny – náš cíl“ – nákup
dataprojektoru a notebooku.

-        Obecní knihovna Študlov – „Zkvalitnění služeb knihovny ve
Študlově“ – nákup PC.

-        Knihovna Nový Hrozenkov – „Rozšíření a zkvalitnění služeb knihovny
v Novém Hrozenkově“ – nákup nových PC pro veřejnost.
-        Knihovna Střítež nad Bečvou – „Zlepšení kvality služeb pro uživatele
obecní knihovny ve Stříteži nad Bečvou“ – nákup PC pro veřejnost i pro
knihovníka, reinstalace KpWinSQL na nové PC.

-        Městská knihovna Karolinka – „Druhá etapa zkvalitění kulturních 

a vzdělávacích akcí pro veřejnost v Městské knihovně Karolinka“ – nákup
nového PC pro veřejnost.
-        Městská knihovna Kelč – „Zkvalitnění a modernizace služeb v MěK
v Kelči“ – nákup PC pro veřejnost.
-        Knihovna Kladeruby – „Zlepšení služeb pro uživatele knihovny“ –

nákup PC.

Běžný servis AKS  v 70 knihovnách knihoven okresu.
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PUBLIC RELATIONS

"Knihovna klade důraz na kvalitní PR;

informuje své uživatele i širokou veřejnost o
svých službách a aktivitách, oceňuje čtenáře,

klade důraz na odborné vzdělávání v oblasti
knihovnictví a předávání dobré praxe."



KAMPANĚ, FESTIVALY, AKCE NA PODPORU
ČTENÁŘSTVÍ, VENKOVNÍ VEŘEJNÁ ČTENÍ

TŘÍKRÁLOVÝ KARNEVAL: dětský karneval s pohádkami ve spolupráci
s dalšími organizacemi.
JEDEN SVĚT: knihovna byla jedním z promítacích míst festivalu. Celkem
3 filmy s besedou. Doprovodné akce: Výstava Příběh banánu, virtuální
realita se speciálními brýlemi, předprojekce.

Připomínka únorového VÝROČÍ VZNIKU KNIHOVNY.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ – celoměstská akce na podporu dětského
čtenářství.
LITERÁRNÍ JARO: festival, který představuje studentům a dalším
zájemcům z řad veřejnosti osobnosti z oblasti literatury, publicistiky, vědy
a společenského života – ve spolupráci s Nadací MG Vsetín.

FÉROVÁ SNÍDANĚ: ve Vsetíně na náměstí Svobody proběhla v sobotu 

11. května již osmá Férová snídaně, kterou si nenechalo ujít na 170
návštěvníků. Masarykova veřejná knihovna Vsetín připravila miničítárnu 

s výprodejem knih a deskové hry na dece. Nechyběly ani „férové“ dobroty
napečené knihovnicemi.
SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ pro čtenáře knihovny - Partneři: Vsetínská
nemocnice, MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín, ČČK, VZP; prezentace: první pomoc,

měření tlaku, BMI – prověření množství tuku v těle, Hygiena rukou,

Samovyšetření prsu, Jak na zdravá záda?

NOC LITERATURY: Literární happening Noc literatury organizují Česká
centra. Noc literatury je kulturní událostí, která nabízí široké veřejnosti
příležitost seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných
evropských spisovatelů.

COOLTURA: happening k zahájení prázdnin před knihovnou: čtení,
tvoření, výprodeje, ukázky dovedností, koncert.
 



KAMPANĚ, FESTIVALY, AKCE NA
PODPORU ČTENÁŘSTVÍ, VENKOVNÍ
VEŘEJNÁ ČTENÍ

Venkovní PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ
s osobností venku před knihovnou
– Kateřina Mrlinová, Saša Rašilov
LETNÍ ČTENÍ NA STŘEŠE: Čtení
vybraných textů s hudebním
doprovodem na střeše knihovny
Japonský den: vsetínská knihovna
uspořádala ve spolupráci s firmou
Kayaku japonský den v knihovně. 

V březnu se tak mohli návštěvníci
seznámit s japonskou kulturou,

zvyky, tradicemi i s typickými
japonskými komiksy. V srpnu pak
nechyběly workshopy sushi,
origami a katakana.

VÝSTAVA NA STROMECH:

Celorepublikový výstavový
happening, který se konal během
Týdne důstojné práce a
upozorňoval na ožehavá témata
naší každodenní spotřeby. partner:
Líska z.s.
SVĚTLUŠKA – sbírkové dny –

možnost zakoupit si originální
sbírkové předměty v knihovně
DEN PRO RŮŽOVOU STUŽKU
v centrální půjčovně – uspořádala
organizace ONKO DUHA.

TÝDEN KNIHOVEN
TÝDEN S MASARYKEM: V říjnu si 
v rámci Týdne knihoven vsetínská
knihovna připomněla 100 let naší
republiky. 

Pojmenovala událost „Týden s
Masarykem“ a pojala ji také jako
příležitost k poděkování a ocenění
svých čtenářů, dobrovolníků,

příznivců či účastníků soutěží.
Lidé si mohli dát „rande s
Masarykem naslepo“, tedy vypůjčit
si zabalenou knihu s tématem
„první republika“ a až doma zjistit,
kterou si vybrali. V K klubu se
přenesli do atmosféry
prvorepublikové kavárny, kde
nechyběly různé kvízy nebo
kulečník. Při exkurzích po knihovně
se lidé mohli setkat 
s "Masarykovými dcerami" Alicí 
a Olgou, které přiblížily pohnuté
osudy našich předků v příběhu
Dopis z války. Skvělým doplněním
byla i výstava „Valašské osobnosti 
v časech 1. republiky“.

Cyklus „Republika slaví 100 let“ –
besedy, výstava, soutěž a další
aktivity k výročí - celoročně.

Dny poezie: kreativní kampaň
Masarykovy veřejné knihovny
Vsetín a spřátelených organizací na
podporu poezie ... otevři, básni,
sdílej... Partneři: Radegastovna 

U Lva, hudební klub Tři opice, 

Na Pančavě, Kostka Radio,

Vsetínská nemocnice, a.s.
 



SOUTĚŽE

 

 

 

 

 

Pro děti: 
Nejlepší čtenářská třída, 

O poklad strýca Juráša, 

Lovci perel,
Skautská pošta atd.

 

Pro všechny: 

Letní čtenářská výzva, 

Komiksová výzva, 

Po stopách staříčků atd.

 

KOMUNIKACE 

S UŽIVATELI

PF: tištěné i video
Dárkové poukazy: vánoční, narozeninový atd.

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

Zpravodaj Masarykovy veřejné knihovny Vsetín –

každý měsíc.

Drobný příležitostný tisk, letáky ke službám 

a nabídce knihovny.

Měsíční přehledy akcí.
Propagační materiály – PR předměty.

Nástěnky před MÚ Vsetín a v prostorách knihovny.

Výstavky, vitríny.

 



KAMPANĚ, FESTIVALY,

AKCE NA PODPORU
ČTENÁŘSTVÍ,
VENKOVNÍ VEŘEJNÁ
ČTENÍ
 

Živá knihovna: lidé se zajímavým příběhem
předávají své zkušenost – spolupráce s Charitou ČR
Den seniorů: v partnerství s Charitou Vsetín
Knížky venku: na koupališti, v nemocnici, RMC 

a výprodeje knih.

Účast v celorepublikových kampaních na podporu
čtenářství: ve spolupráci se SKIP: Bookstart 
"S knížkou do života" – Setkání s předčítánkem 

a účast knihovny na městském vítání občánků,

Březen měsíc čtenářů – vyhodnocení nejmladšího
čtenáře, Týden knihoven, Knížka pro prvňáčka, Noc
s Andersenem, Magnesia Litera, Řekni mi co čteš 
a další.
Účast v kampaních města: Den Země, Valašské
záření, Vsetínská noc, Evropský den bez aut v rámci
Týdne mobility, MAP Vsetín – stánky s výprodejem
knih, aktivity na podporu čtenářství a tvořivosti pro
děti, miniworkshopy.

Ocenění Dobré praxe - knihovna získala ocenění
Dobré praxe za skvělé fungování. Do soutěže byla
vybrána v rámci celorepublikové sítě Zdravých
měst, která má 130 členů.

Vyhlášení výsledků a předání certifikátu se konalo
ve středu 31. října v rámci celostátní konference
„Podzimní školy Zdravých měst v Břeclavi“. Titul je
vždy udělen městu nebo instituci, které svou
kvalitou služeb pro občany inspiruje další obce.

Knihobudky: Vsetínská nemocnice a.s., RMC, před
knihovou v Luhu.

 



KAŽDODENNÍ KOMUNIKACE 

S UŽIVATELI

- k akcím / besedám, kurzům atd.

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

 

LETÁKY, PLAKÁTY

Spolupráce s RTV (Regionální televize), Český rozhlas, rádio 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 na Facebooku (1 760 sledujících), Instagramu
O našem webu:

Cílem webu je aktuálně oslovovat stávající i potenciální uživatele
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, představit jim komplexní nabídku
knihovny a informovat je o aktuálním dění v knihovně. 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: O knihovně, Služby, Katalogy, Akce a odkaz
na měsíční Zpravodaj knihovny. V roce 2018 navštívilo webovou stránku
www.mvk.cz 150 983 uživatelů.

SPOLUPRÁCE S MÉDII

WEB, SOCIÁLNÍ SÍTĚ



AKTIVITY PRO ODBORNOU
VEŘEJNOST

Seminář Komiksy a knihovna stoXjinak: představil možnosti práce
knihovníků s komiksem v knihovnách (více v příloze „Projekty“)

Seminář Deskovky a knihovna 100Xjinak: odborný seminář pro
pracovníky knihoven (více v příloze „Projekty“)

Seminář „Kdo je ten cizinec“ – pro knihovníky a NNO ve spolupráci
s Charitou ČR

Multikulturní aktivity v MVK Vsetín – Brno, 25.10.2018 – seminář
k multikulturním aktivitám v knihovnách (NKP) – K. Janošková
Komunitní knihovna ve Vsetíně – Břeclav, 31.10. – Škola zdravých měst – 
K. Janošková
Prezentace k mediální gramotnosti a informačním zdrojům – Vsetín, 11.12.

(férové město – pro studenty a pedagogy) - J. Vaculíková, K. Janošková
Prezentace knihovny v rámci konferencí, seminářů, celoměstských akcí 
Předávání zkušeností knihovnám při individuálních konzultacích
Prezentace komunitní skupiny, která funguje v rámci Sekce veřejných
knihoven
Okolo knihovnického pultu - Ostrava, 29.8. Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě - Z. Haplová
Čtenářské spolky a knihovny na Valašsku a osobnost T.G.M.

-  mezinárodní konference, 17. května 2018, Valašské Meziříčí - 
J. Vaculíková

PREZENTACE

VZDĚLÁVACÍ AKCE



AKTIVITY PRO ODBORNOU
VEŘEJNOST

Čtenářské spolky a knihovny na Valašsku v letech 1848-1918
- mezinárodní konference, 6. června 2018, Kroměříž - J. Vaculíková
Prezentace v rámci porad  profesionálních knihovníků 

 

Exkurze pracovníků Městské knihovny Svitavy v MVK
Exkurze pracovníků Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem
Exkurze v rámci odborných knihovnických seminářů

EXKURZE



EDIČNÍ ČINNOST

 

 

 

 

 

 

Neperiodické publikace:

 

Výroční zpráva 2017 (978-80-87991-08-4) náklad 50
Hrnčeku, vař : kuchařka tradičních pokrmů z okolí
Vsetína a Trenčianských Teplic (ISBN 978-80-87991-
09-1)
 

 

 

Periodický tisk:

 

Zpravodaj – Magazín knihovny (1x měsíčně 350 ks)
El. dokumenty včetně internetu: 3
Výroční zpráva
 

 

 

 

Elektronické dokumenty:

 

Nabídka školám 2017/18
Výroční zpráva za rok 2017
Magazín MVK Vsetín (také v tištěné podobě – každý
měsíc)



ORGANIZAČNÍ 
A ŘÍDÍCÍ ČINNOST

Pro dobré fungování knihovny je klíčové
řízení a organizace.



ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Poradenská a konzultační činnost MVK: 679 akcí (tj. 2x měsíčně porady
vedení, 1x měsíčně porady služeb, 4x ročně porady knihoven okresu
Vsetín, nepravidelné provozní, projektové a organizační porady dílčího
charakteru + osobní a telefonické konzultace).

 

Individuální poradenská, konzultační a metodická činnost. Zaměření
převážného počtu návštěv: jednání s městskými a obecními úřady 

a knihovnami, konzultace ohledně rozpočtu a rozpočtových opatření,
konzultace ohledně úprav a stěhování knihoven, uzavírání smluv 

s obecními úřady a s knihovnami, cirkulace KF, pomoc místním
knihovnám, metodika, organizační záležitosti, kontrolní činnost, pomoc 

s psaním grantů, řešení problémů s automatizací, provádění besed apod.

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST



ČLENSTVÍ 
V ODBORNÝCH
ORGÁNECH 

A KOMISÍCH

Daniela Divínová – předsedkyně dozorčí komise
celostátního výboru SKIP
Helena Gajdušková – členka výkonného výboru
SKIP
Kateřina Janošková – členka regionálního výboru
SKIP Velká Morava
Ludmila Holbíková – členka hodnotíci komise 

Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. stolení
Michal Kovář - člen hodnotící komise Ministerstva
kultury ČR VISK 3
Lucie Strbačková – členka sekce „handicapovaní“
SKIP
Magda Goláňová , Helena Gajdušková - Sekce
veřejných knihoven SKIP
Kateřina Janošková - vedoucí podsekce "komunitní
knihovny" SKIP
Helena Gajdušková - členka redakční rady časopisu
Duha
Účast ve strategickém rámci MAP II – K. Janošková,

H. Gajdušková
Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
(účast v pracovních skupinách) – K. Janošková, 

H. Gajdušková
Účast v pracovních skupinách komunitního
plánování (K. Janošková, M. Goláňová, 

H. Gajdušková)

Helena Gajdušková – členka kulturní komise města
Vsetína



KONTROLY

Bc. Radek Kubíček, MBA – audit
připravenosti MVK pro soulad
s nařízením GDPR
- kontrola provedená ve dnech
23.03.2018 – 23.05.2018
- úvodní audit zaměřený na zjištění
současného stavu připravenosti
agend, provozní dokumentace 

a zabezpečení osobních údajů
v rámci stávajícího systému vůči
nařízení GDPR v MVK Vsetín
- výsledkem auditu byla
zpracovaná Analýza rizik
s doporučením pro zajištění
souladu agend MVK s GDPR
 

Jitka Novosadová – BOZP a PO
- kontrola provedená dne
10.05.2018
- kontrola pracoviště zaměřená na
pracovně lékařské služby
(kategorizace a periodicita
prohlídek k zajištění zdravotní
způsobilosti k práci, ochranné
pracovní prostředky, ergonomie
pracovního prostředí, hodnocení
rizik, prostředky pro poskytování
první pomoci a školení první
pomoci..)
- kontrolní orgán závěrem stanovil,
že nebyly shledány závady na
pracovištích a že pracovně lékařské
služby jsou
 

 

prováděny dle platných právních
předpisů
 

Krajská knihovna Františka Bartoše
Zlín
-  kontrola provedená dne 21.11.2018
-  kontrola zaměřená na výkon 

a vykazování regionálních funkcí 
v MVK v r. 2018 (kontrola
objednávek knihovnických služeb,

kontrola vykazování výkonu
regionálních funkcí, kontrola
probíhajících revizí knihovních
fondů, organizace výměnných
souborů, kontrola stavu
retrokonverzí knihovních fondů 

a on-line katalogů knihoven okresu
Vsetín, kontrola vybraných
knihoven střediska  Vsetín –

Leskovce, Valašské Polanky, Janové
a Nového Hrozenkova)

- kontrolní orgán neshledal žádné
nedostatky či pochybení a neudělil
žádná nápravná opatření, zároveň
konstatoval, že při výkonu 

a vykazování regionálních služeb 

v okrese Vsetín jsou standardy
regionálních funkcí naplňovány
 

Vnitřní kontrolní činnost: 
1x měsíčně kontrola hospodaření
2x ročně kontrola všech provozů
MVK.



PERSONÁLNÍ
AGENDA

POČET PRACOVNÍKŮ 

k 31.12.2018: 27 pracovníků 

+ 3 pracovnice na RD
 + 1 pracovnice uvolněna pro výkon
funkce místostarostky obce
 

Zaměstnankyně na  rodičovské
dovolené 2018: 

Křenková Martina, Bc. pokračování 
Baďurová Veronika, DiS
pokračování
Tvarůžková Jana pokračování
 

Uvolnění pro výkon funkce
místostarostky obce: 

Strbačková Lucie, DiS.               

06.11.2018
 

Úřad práce ČR
krajská pobočka Zlín, projekt:
Záruky pro mladé ve Zlínském
kraji: Bc. Lucie Fialová  od 1.3.2018

 

PRAXE STUDENTŮ:

5 studentů                              

odpracováno 340 hodin
ZAMĚSTNANCI KE DNI 31.12.2018
 

 

Divínová Daniela, Ing.

Fialová Lucie, Bc.

Gajdušková Helena, PhDr.
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
Kurišová Romana, Bc.

Malá Hana
Panovcová  Pavlína
Pelcová Věra, Ing.

Pišťák Bedřich, Bc.

Riedlová Dana, PhDr.
Románková Petra, Bc.

Sochora Jaroslav
Šebelová Lenka  

Vokáčová Karolína, Bc.

Vaculíková Jana, Mgr.
Turpišová Radka
Zajíčková Irma



VZDĚLÁVÁNÍ
PRACOVNÍKŮ

Vybrané vzdělávací akce v MVK
- školení BOZP – vzdělávání proběhlo v MVK Vsetín
- kurz angličtiny
- cyklus besed Literární jaro, Spisovatelé do
knihoven
- besedy se spisovateli          
- v rámci celoživotního vzdělávání se pracovníci
MVK a TIC účastní večerních akcí knihovny –

setkání s významnými kulturními, regionálními
osobnostmi, literární besedy
- pracovníci se účastnili školení a seminářů
pořádaných Svazem knihovníků a informačních
pracovníků, Krajskou knihovnou Františka Bartoše
ve Zlíně, Moravskou zemskou knihovnou Brno a
tematických seminářů pro ředitele i ostatní
pracovníky knihoven pořádaných Národní
knihovnou ČR.

- pracovníci se pravidelně účastní Knižního
veletrhu v Praze, konference Knihovny současnosti
a další
- pracovníci Turistického informačního centra
Vsetín se aktivně účastní veletrhů cestovního
ruchu.

- pracovníci ekonomického oddělení se pravidelně
účastní školení s ekonomickým zaměřením,

personální práce, GDPR.

- účast na školeních k PR a marketingu
- školení v oblasti sociální práce a komunikace, 

IT dovednostech atd.



HOSPODAŘENÍ 
A PROVOZ

Rozpočet, dotace, příspěvky, nákupy 

hospodářský výsledek.



HOSPODAŘENÍ
A PROVOZ

 

 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín konsolidovala
v roce 2018 dva základní interní rozpočty:

1.   rozpočet MVK (provozní příspěvek zřizovatele
města Vsetín)

2.   rozpočet regionálních funkcí knihoven (dotace
Zlínského kraje)



DOTACE,

PŘÍSPĚVKY,

DARY

 

 



NÁKUPY

DLOUHODOBÝ A DROBNÝ, HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK



PROVOZ

REVIZE, SERVISY, OPRAVY, ÚDRŽBA

04/18 – jarní servis VZT a klimatizace  (Kč 27 600,00)

04/18 – elektrorevize (Kč 24 669,00)

05/18 – oprava služebního vozidla (Kč 5 152,00)

06/18 – oprava hasících přístrojů (2 850,00
08/18 – oprava žaluzií (Kč 5 157,00)

08/18 – malování centrální půjčovny (Kč 40 000,00)

09/18 – podzimní servis VZT a klimatizace (Kč 36 800,00)

10/18 – sanitace výdejníků vody (Kč 1 936,00).



HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK 2018

 

 



ZÁVĚR

Knihovna zůstává v dnešní době plné změn jistotou pro své čtenáře. Vědí,
že i když knihovna se také mění (vždyť všichni víme, že „Jediná jistota je
změna“), výběr dobré četby a náš vztah k návštěvníkům knihovny zůstává
stejný.

 

Knihovna má kvalitní knihovní fond, příjemné vybavení, (které však chce
neustále modernizovat a vylepšovat – nelze předpokládat, že to, co bylo
„nové“ před 15 lety, je nové i dnes. Neustálá údržba a pečlivý úklid, drobné
interiérové změny, snaha o technická vylepšení (RFID, návratový regál) je
velmi důležité a do budoucna potřeba změn ve vybavení bude
pociťována ještě intenzivněji).
 

Knihovní fond i příjemné vybavení je velmi důležité, avšak nejdůležitější
jsou v knihovně lidé a vztahy. Vzdělaný a laskavý knihovník respektuje
přání a potřeby svých čtenářů a umí z „obyčejné“ návštěvy knihovny
vykouzlit „neobyčejný“ zážitek. Poskytnutí služby je důležité, ale to,

s jakým zážitkem je poskytnutí služby spojeno, je možná ještě důležitější…
Tým vsetínské knihovny o takto poskytované služby 

„s přidanou hodnotou“ usiluje dlouhodobě. 

KNIHOVNA JE STABILNÍ ORGANIZACÍ, KDE JEJÍ LIDÉ PRACUJÍ RÁDI –
ALE HLAVNĚ SEM RÁDI CHODÍ JEJÍ ČTENÁŘI A NÁVŠTĚVNÍCI.



ZÁVĚR

A tak jako věřím, že jednou bude místo učebny nad Turistickým
informačním centrem příjemná kavárna, spojená s nabídkou místních
specialit, že se podaří rozšířit dětské oddělení a vytvořit koutek pro
dospívající mládež, že i zázemí pracovníků, které v roce 2013 muselo
ustoupit přestěhované dětské knihovně z Trávníků, (což se kontrole
z Krajské hygienické stanice vůbec nelíbilo), dozná změn k lepšímu, že se
podaří díky druhé fázi RFID nabídnout audioknihy ve volném výběru, 

že konečně zrealizujeme nabíjecí pult pro veřejnost (včetně oprav 

a úprav elektrického vedení), tak věřím také tomu, že vsetínské
knihovnice a knihovníci budou trvale pro čtenáře inteligentními průvodci
ve světě literatury a informací i  naslouchající „vrbou“, a že se jim bude
nadále dařit aktivně utvářet v knihovně demokratickou a otevřenou
atmosféru.

Vsetínské knihovně přeji do dalších let plnou přízeň jejího zřizovatele,

narůstající zájem o četbu, spokojené čtenáře a „hodně peněz“ na nákup
nových knížek, ale také to,….aby celý tým trvale usiloval o to, aby knihovna
byla přijatelná a příjemná opravdu pro všechny, a dostupná skutečně pro
celou společnost. 
 

 

 

Výroční zprávu zpracovali: Helena Gajdušková, Kateřina Janošková,

Daniela Divínová, Magda Goláňová, Věra Pelcová, Dana Riedlová, Michal
Kovář.

CELÝ TÝM USILUJE, ABY VSETÍNSKÁ KNIHOVNA BYLA PŘIJATELNÁ 

A DOSTUPNÁ SKUTEČNĚ PRO CELOU SPOLEČNOST.




