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„Logika tě dostane z bodu A do bodu B.
Fantazie tě dostane kamkoliv.“

Albert Einstein

Rok 2021 byl již druhým rokem, který byl

poznamenán celosvětovou pandemií

nemoci COVID-19. Až do 12. dubna byla

vsetínská knihovna uzavřena pro

veřejnost. Fyzicky poskytované služby

se omezily na výdejní okénka,

prostřednictvím kterých jsme vám

bezkontaktně zprostředkovali cestu

k objednaným knihám, CD či stolním hrám

z našeho širokého (a toho času tak málo

využívaného) knihovního fondu, případně

jsme imobilním občanům Vsetína doručili

knihy v rámci nově poskytované

rozvážkové služby.

I po znovuotevření knihovny byl ovšem

provoz ovlivněn jednak bezpečnostními

a protiepidemickými opatřeními,

a jednak strachem, úzkostmi i pocitem

sociálního vyloučení nemalé části

veřejnosti. Z mnohdy těžce snesitelné

reality všedních dní se ovšem můžeme

vymanit přenesením se do jiné čtenářské

dimenze, neboť čtení, potažmo prožívání

příběhů jiných lidí, nám rozšiřuje možnosti

vlastní imaginace, takže v duchu výše

zmiňovaného citátu Alberta Einsteina si

můžeme díky literární inspiraci vybrat

radostnější a alespoň na nějakou dobu

snesitelnější životní cestu. Každá mince

ÚVODNÍ SLOVO
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má ale dvě strany a tou druhou

stranou byla zvládnutá výzva

přenosu části knihovnických

služeb do virtuálního prostředí.

Umožnili jsme online registrace,

zprovoznili platební bránu pro

bezhotovostní úhrady, streamovali

jsme besedy, natáčeli videa

na youtube kanál knihovny,

vyhodnocovali čtenářské

a literární soutěže online,

připojovali se distančně

do různých tříd vsetínských

základních i středních škol

s interaktivními vzdělávacími

lekcemi, zpřístupnili jsme

prostřednictvím online služby

DNNT (díla nedostupná na trhu)

tisíce digitalizovaných knih

a dalších dokumentů (novin,

časopisů…) apod. Úspěšně jsme

zahájili digitalizaci archivovaného

fondu regionálního oddělení

v podobě zdigitalizování 6 174

stran (3 regionální periodika:

Úderník, Zbrojovák, Občanské

noviny), neboť zachování

a ochrana regionálního

písemného odkazu pro budoucí

generace je pro knihovnu, coby

paměťovou instituci, jedním

z nejdůležitějších úkolů. Rok 2021

byl pro knihovnu významným

rokem, neboť jsme – společně

s vámi – oslavili sté výročí

existence knihovny ve Vsetíně.

V průběhu uplynulých sta let

se podoba knihovny, její umístění i

nabízené služby dramaticky

proměnily. Troufám si ovšem

tvrdit, že ani po 100 letech se

nezměnil genius loci knihovny,

od počátku pojmenované

po T. G. Masarykovi. A ještě jedna

skutečnost po mnoho let utváří

synergický obraz naší knihovny,

a tou je nezaměnitelná,

inspirativní a pozitivní chemie

pracovního kolektivu. Obé přispívá

k tomu, že Masarykova veřejná

knihovna Vsetín není jen

půjčovnou knih, ale je institucí

s přidanou hodnotou. Tvrzení, že

knihovna je nejstarší institucí

cirkulární ekonomiky, že je

akcentována role knihovny jako

informačního garanta

a nejvýznamnějšího neformálního

vzdělavatele ve veřejném prostoru

a že působnost knihovny je

rozkročena mezi kulturou,

sociálním začleňováním

a regionálním rozvojem, vypadají

na první pohled trochu

bezobsažně, ale v případě

vsetínské knihovny jsou

bezpochyby naplňována.

Masarykova veřejná knihovna

Vsetín registruje více než 6 tisíc

uživatelů, což je čtvrtina všech

STRANA 8
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obyvatel Vsetína, z toho děti

a mládež do 15 let, kteří mají

průkazku do naší knihovny,

představují více než 50 %

z celkového počtu vsetínské

populace mladší 15 let. Nicméně

knihovna neposkytuje služby

pouze registrovaným uživatelům,

ale např. pořádáním kulturních,

vzdělávacích a komunitních

aktivit oslovuje uživatele napříč

celým věkovým spektrem, bez

návaznosti na vlastnictví

čtenářského průkazu. V r. 2021

dosáhl počet zrealizovaných

seminářů a besed hodnoty 525,

což znamená, že se každý

pracovní den odehrávají

v knihovně minimálně 2 pořady,

které vedou k osobnímu rozvoji

každého zúčastněného jedince

a tím i ke kultivaci komunitního

prostředí, prohlubování regionální

identity a kompetencí pro

demokratickou kulturu.

Knihovnictví je obor o lidech a pro

lidi. Náš knihovnický pracovní tým

se pozvolna a přirozeně s časem

proměňuje. Nic není a nemůže být

statické. Ale stále platí, že jsme

na sebe nároční, neustále na

sobě pracujeme, vzájemně se

doplňujeme a inspirujeme, máme

rádi odvážné výzvy

a tvůrčí přístup k věci. Ověřili jsme

si, že se lidé potřebují potkávat

naživo, takže byť jsme v covidové

době našli společné propojení

v digitálním prostoru, velmi nás

těší, že nám široká veřejnost

zachovává svou přízeň

a upřednostňuje osobní setkání

a fyzické využívání nabízených

tradičních (půjčování

rozmanitého knihovního fondu) či

technologicky moderních

(roboherny, programovací

kroužky, 3D tisky apod.) služeb.

I přes omezený rozsah úvodníku

bych se s Vámi ráda podělila o

jednu brilantní myšlenku ohledně

pozitivní závislosti, jejíž autorkou

je naše kolegyně Hanka:

„I knihovna může být návykovým
místem.“

Ing. Daniela Divínová

ředitelka Masarykovy veřejné

knihovny Vsetín
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PŮSOBNOST KNIHOVNY

Působnost Masarykovy veřejné knihovny Vsetín (dále jen MVK) jako

příspěvkové organizace zřízené městem Vsetín zahrnuje kromě města

Vsetín také správní obvod okresu Vsetín. MVK je díky dotaci Zlínského

kraje tzv. "pověřenou knihovnou", což znamená, že Krajská knihovna

Františka Bartoše ve Zlíně převedla plnění regionálních funkcí

(poskytování především metodických, poradenských a konzultačních

služeb 74 knihovnám v okrese Vsetín) na MVK.

Součástí MVK je také Turistické informační centrum Vsetín (TIC) -

aktivní člen Asociace turistických informačních center (ATIC) ČR

s platnou certifikací třídy „B“ dle standardů služeb Jednotné klasifikace

TIC ČR.

STRANA 10
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KNIHOVNA 2021 V ČÍSLECH
2020 2021

Velikost obsluhované populace 26 243 26 089

Registrovaní uživatelé 6 795 6 327

- Z toho do 15 let 2 021 1 731

Počet návštěvníků 182 164 189 065

- Z toho fyzické návštěvy 94 889 88 800

- Knihovny, půjčoven, studoven 81 575 74 968

- Internetu v knihovně 3 911 519

- Kulturních akcí 6 598 11 299

- Vzdělávacích akcí 2 079 1 483

- Ostatních akcí (kde knihovna naní hlavní pořadatel) 726 531

- Z toho online návštěvy 87 275 100 265

Návštěvy webových stránek 74 609 66 468

Vstupy do elektronických zdrojů a databází 8 648 4 663

Akce v knihovně 384 564

- Kulturní akce 221 374

- Vzdělávací akce 124 151

- Ostatní 39 39

Výpůjčky 229 095 209 868

- Knihy 187 421 181 622

- Periodika 33 869 21 559

- Zvukové (CD, audio) 4 807 3 987

- Ostatní (např. hry atd.) 2 998 2 700

E-výpůjčky 1 327 1 573

Stav knihovního fondu 120 390 123 222

Přírůstek knihovního fondu 11 761 6 405

Úbytek knihovního fondu 9 547 3 573

Počet výměnných souborů pro knihovny
okresu

160 231

- Počet svazků v souborech 16 376 28 134
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ROK 2021

V MASARYKOVĚ VEŘEJNÉ

KNIHOVNĚ VSETÍN

„Prosím vás, máte Babičku od Jiráska?“ „Nemáme, jenom od
Němcové.“„Tak tu, to bude podobné.“
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100 LET

MASARYKOVY VEŘEJNÉ KNIHOVNY VSETÍN

V roce 2021 si připomněla Masarykova veřejná knihovna Vsetín 100 let

své existence. Postupným procesem a vývojem nejrůznějších

německých i českých čtenářských spolků a čítárny, které byly

základem, datujeme vznik knihovny 2. února 1921. Od tohoto dne se

několikrát změnil její název. Knihovna si prošla mnohými represemi i

totalitními režimy v době fašistické, komunistické i normalizační, ale

také přerody a znovunalezeními demokracie, svobody a ducha kultury,

vzdělanosti, platformy pro diskusi a otevřenost názorům i občanským

aktivitám. Věříme, že ani v nejtěžších dobách nezapomněla na své

nejzákldnější poslání. A takovou je snad až do dnů dnešních a děkujeme

za to. I díky vždy osvícenému vedení a skvělému týmu knihovnic a

knihovníků se zápalem a nadšením pro věc proplula s čistým štítem až

ke svým 100 letům. Za svůj život získala knihovna a její pracovníci

několik významných ocenění jak z kruhů odborných, tak od svých

uživatelů, čtenářů a fanoušků, čehož si považuje nejvíce.
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VELKOLEPÁ OSLAVA V ŘÍJNU

Jedna z připomínek výročí 100 let

Oslavy stále trochu znemožňovala

epidemiologická situace a nemožnost se

osobně potkávat. I přesto knihovna

připravila různá překvapení, změny

a novinky, kterými tento “oslavový” rok

zpříjemnila.

Byl vydán výroční sborník. V souvislosti

s ním někteří kolegové zahloubali v historii

a v archívu opravdu důkladně.

Každý měsíc se v magazínu představili

vsetínské knihovnice a knihovníci.

První týden v říjnu (5. října), kdy se

celorepublikově slaví týden knihoven, se

uskutečnila 100párty. Na vsetínském

Dolním náměstí se dopoledne před

knihovnou sešlo velké množství

gratulantů, přátel a příznivců vsetínské

knihovny, zástupci zřizovatele – města

Vsetína a také hejtman Zlínského kraje.

Náměstí se hemžilo dětmi z mateřských

škol, poblahopřát přišli kolegové

knihovníci z jiných knihoven Zlínského

kraje, zástupci partnerských neziskových

organizací a spolků i samotní čtenáři a

uživatelé služeb knihovny. Ozdobou byli

knihovnice a knihovníci v dobových

kostýmech, kteří si, často s dojetím a se

slzou v oku, vyslechli milá přání

a poděkování. Také jsme si připomněli

15 let od přestěhování knihovny do

nových prostor. Příjemné setkání na

Dolním náměstí vyvrcholilo rozkrojením
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a společným snězením narozeninového

dortu. Poté se program přesunul do

prostor knihovny, kde postupně probíhal

program. Celým dnem provedl

a moderoval herec a muzikant Filip Cíl,

který se výtečně zhostil také zážitkového

čtení. Lidé se tak díky ukázkám z knih

mohli v jednotlivých půjčovnách přenést

do dob z knih: Postřižiny Bohumila

Hrabala, Povídání o pejskovi a kočičce

Josefa Čapka, Bylo nás pět Karla Poláčka,

Almanach valašského roku Metoděje

Jahna a další. Celý den byl ve znamení

kola štěstí, soutěží, kvízů a tvoření, které

probíhalo také s dětmi v sídlištních

knihovnách Luh a Rokytnice. Občerstvení

ve všech půjčovnách vévodila

retrokavárna v K klubu s výstavou

dobových fotografií Vsetína a bylo zde

také možno vidět unikátní záběry

z Národního filmového archívu zachycující

Vsetín za první republiky. Ve všech

půjčovnách byli oceněni věrní čtenáři.

Nad kronikami se vzpomínalo na historii

knihovny. V oslavový den se také všichni

mohli potěšit přáními knihovně

zapracovanými do videosmyčky dostupné

na Youtube kanálu knihovny. Přáli nejen

pravidelní čtenáři a návštěvníci, ale také

partneři, lektoři, učitelé…

Děkujeme všem za krásný narozeninový
den 5. října a těšíme se na další milá
setkání v knihovně a s knihovnou.
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V rámci oslav jsme si dodatečně připomínali i úspěšné získání titulu

"Městská knihovna roku 2020", získaný na závěr roku 2020, který jsme si

v tomto období bohužel z důvodu epidemie nemohli přebrat. Cenu jsme

si tedy oficiálně převzali při slavnostním vyhlášení v Klementinu spolu

s dalšími oceněnými knihovnami za rok 2021. Na této cestě skupinu

vsetínských knihovníků doprovodil i místostarostaměsta Vsetína Pavel

Bartoň.

Kromě peněžní odměny jsme získali také dřevěnou knihobudku, která

ozdobí některé z veřejných prostranství města Vsetín a poslouží

k výměně knih a podpoře čtení.

I ve spojení se stým výročím nám toto ocenění dává víru a naději

(i v tak nelehké době stále přetrvávající epidemie), že jdeme jako

knihovna dobrou cestou a všem děkujeme, že nás na ní doprovázíte.

Byli jsme si v Klementinu převzít toto významné ocenění.
Bylo to veliká událost.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MVK VSETÍN 2021

OCENĚNÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU

STRANA 16
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NOVÉ LOGO A VIZUÁLNÍ IDENTITA

PRO KNIHOVNU

K výročí si knihovna „nadělila“ nové logo a vizuální identitu. Autor

nového visuálu Jakub Janeba k němu uvádí: „V knihovně jsou knihy,

v knihách jsou stránky a na stránkách jsou písmena. Celý koncept loga

je postavený na spojení písmena „M“ a otáčejících se stránek knihy.

Stránky jsou zjednodušené pouze do podoby čar vycházejících ze

středu hřbetu knihy“. Zároveň stránky připomínají i rozházené knihy

v knihovnách, nebo pouze jejich hřbety, čehož využíváme v dalších

grafických detailech. Barvami loga je červená, modrá a bílá. K výběru

loga se sešla odborná komise, důležité slovo měli ale také zaměstnanci

knihovny, kteří z předkládaných návrhů vybírali svého favorita. Bylo

potěšující, že výsledek byl ve shodě.

Naše nové logo je červenomodrobílé, připomíná knihy,
ale i písmena vystihující naší knihovnu.
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KNIHOVNA STÁLE V DOBĚ COVIDOVÉ

Rok 2021 byl již druhým rokem, který byl poznamenán celosvětovou

pandemií nemoci COVID-19. Až do 12. dubna byla vsetínská knihovna

uzavřena pro veřejnost. Fyzicky poskytované služby se omezily na

výdejní okénka, prostřednictvím kterých jsme bezkontaktně

zprostředkovali cestu k objednaným knihám, CD, stolním hrám

a dalším dokumentům. Imobilním občanům Vsetína jsme doručovalii

knihy rozvážkovou službou. Do každé vypůjčené zásilky z knihovny

jsme vkládali kartičky s pozdravy čtenářům, citátem a úsměvem

knihovníka alespoň na fotce. V únoru jsme spustili ve spolupráci

s městem Vsetín infolinku k registraci na očkování, kterou zajišťovali

pracovníci K klubu. V období od 4.2. do 26.5.2021 bylo prostřednictvím

této linky vyřízeno 182 požadavků. Většinou se jednalo o registrace

k očkování, ale také o další dotazy v souvislosti s očkováním. Věk

tazatelů se postupně snižoval, tedy od 80+ až po 40+.

I po znovuotevření knihovny byl provoz ovlivněn bezpečnostními

protiepidemickými opatřeními a nemalými obavami určité části
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uživatelů z fyzického návratu do knihovny. Naopak početná skupina

čtenářů a návštěvníků přijala znovuotevření knihovny s velkou

vděčností.

Významně jsme se posunuli v poskytování online služeb a přechodu do

virtuálního prostředí (zaháeno již v roce 2020 s prvními vlnami

epidemie). Umožňujeme online registrace, bezhotovostní úhradu.

Streamujeme besedy, natáčíme videa na youtube kanál knihovny.

Posíláme do virtuálního světa tipy na čtení, tvoření, deskové hry i

s videomanuálem jak hru hrát. Vyhodnocovali jsme čtenářské a literární

soutěže online, připojovali se distančně do různých tříd vsetínských

základních i středních škol s interaktivními vzdělávacími lekcemi,

představovali trasy možných vycházek s Honzou Hajzlerem, vysílali

jsme na zelený čtvrtek „Valašské Velikonoce“ o našich tradicích.

Celkový počet zhlédnutí k 31.12.2021 u dvaceti videí pořízených v roce

2021 na YouTube činí 29 752. Zpřístupnili jsme prostřednictvím online

služby DNNT (díla nedostupná na trhu) tisíce digitalizovaných knih

a dalších dokumentů (novin, časopisů…) apod. Úspěšně jsme zahájili

digitalizaci archivovaného fondu regionálního oddělení. V knihovně

pokračoval tisk ochranných štítů na 3D tiskárně a jejich kompletace

pro nemocnici, ale i jiné organizace.
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Z ČEHO DALŠÍHO MÁME

RADOST V ROCE 2021

VRÁŤA

Novým“ členem našeho týmu“ se stal

v březnu Vráťa, venkovní box na vracení

knih.

DO PRÁCE NA KOLE

Sympatizujeme s myšlenkou "Do práce na

kole", a proto jsme pro účastníky výzvy

připravili v knihovně několik zpříjemnění.

Knihovna měla i svůj cyklotým.

KNIŽNÍ BAZAR

Vsetínský knižní bazar podpořil

dobročinnou sbírku Vsetínské nemocnice

a.s. Pořadatelem akce byla knihomolka

Olga Zbranek Biernátová ve spolupráci se

vsetínskou knihovnou. V květnu byl

spuštěn online knižní bazar, jehož cílem

bylo podpořit veřejnou sbírku, kterou pro

svou zdravotní sestru Martinu a její děti

vyhlásila Vsetínská nemocnice. Podařilo

se vybrat 21.400,- Kč, které pomohly dobré

věci.

VSETÍN PRO RODINU - RODINNÉ KOUTKY

Projekt ve spolupráci s Městem Vsetín, při

kterém vznikly nové dětské koutky

vybavené sedacím nábytkem, koberci,

hračkami, didaktickými pomůckami.

Obnovili jsme Místo přátelské rodině v TIC

a vznikla nová místa v K klubu, a na
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pobočkách Luh a Rokytnice – obnova

míst zahrnovala vybudování kompletního

zázemí s kuchyňkou pro ohřev jídla s

možností uvařit teplé nápoje, včetně

nádobí a spotřebičů, s přebalovacím

pultem a krmící židličkou. Součástí bylo

také předávání 300 kusů dárkových setů

z projektu Bookstart - s knížkou do života

pro děti 3-6, kdy jsme udělali radost

knižním dárkem všem nově nastoupeným

dětem do vsetínských mateřských škol.

ROBOTI A ROBOHERNA V KNIHOVNĚ

Volné hraní s roboty v K klubu. K

vyzkoušení jsou Bee-Boty, Blue-Boty,

mTiny, ozoboty, micro:bity, Otto DIY,

mBoty, Ohboty nebo Scottie Go! Vše pod

vedením knihovnice - lektorky Coder Dojo

klubu během ROBOHERNY nebo v provozní

době v K klubu.

VIRTUÁLNÍ REALITA V KNIHOVNĚ

Nabízíme možnost vyzkoušet si v knihovně

virtuální realitu na vlastní kůži! S

headsetem Oculus Quest 2 je po úvodním

zaškolení možné pracovat v prostorách

K klubu v provozní době. Určeno pro

registrované uživatele od 13 let (mladší

pouze v doprovodu osoby starší 15 let

časové omezení 30 minut (po dohodě lze

tuto dobu prodloužit).

KNIHOVNA LUH V NOVÉM

Knihovna v Luhu prošla úpravami interiéru

a návštěvníkům a čtenářům se otevírá
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v novém kabátě. „Během měsíce dubna

probíhala v sídlištní knihovně v Luhu

výměna podlahové krytiny, oken,

opravovalo se schodiště i vstupní dveře,

upravil se výpůjční pult a malovalo se…

Během úprav v knihovně v Luhu knihovníci

přestěhovali přes 200 banánových krabic

s knihami.

FOND PRO DOSPĚLÉ V LUHU

V roce 2021 knihovna rozšířila svou

nabídku i o beletrii a naučnou literaturu

pro dospělé.

K KLUB OD ŘÍJNA OTEVŘEN I V SOBOTY

V rámci oslav 100. výročí a v reakci na

požadavky návštěvníků jsme obnovili od

října sobotní provoz K klubu od 9 do 12

hodin.

ACTIONBOUND - GEOLOKAČNÍ HRY

Díky nově pořízené mobilní aplikaci Action

Bound může knihovna vytvářet geolokační

hry nejen ve Vsetíně, ale také v přilehlém

okolí. Bylo využito také pro potřeby

malých knihoven okresu. Zrealizované hry

v roce 2021: Seekorka, Manga kvíz,

Velikonoční putování, Luženská sedmička,

Valašská strašidla, Stezka odvahy.

TRVALE UDRŽITELNÁ KNIHOVNA

V celoročním dění knihovny rezonovalo

také téma udržitelnost, ať z pohledu

interního fungování knihovny, tak směrem

k veřejnosti, nabízeným akcím a aktivitám.
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PŘÍSTUPNÁ KNIHOVNA

Pro knihovnu je bezbariérovost stále

významným aspektem. Vzhledem

k širokému spektru uživatelů, které často

tvoří skupiny se specifkickými potřebami,

si nechala zpracovat Koncepci

přístupnosti, na jejímž základě nyní

zapracovává jednotlivá doporučení do

provozu a snaží se naplňovat její cíle.

Jedná se jak o práci se zdravotně

postiženými uživateli (mentálně i fyzicky),

tak s cizojazyčnými návštěvníky a občany

jiných zemí. Knihovna je s tímto úkolem

stále na začátku a pracuje postupně.

Už v této zprávě najdete ale mnoho

signálů - ať v oblasti služeb (online i

offline), pořádaných akcí či v nabídce

fondu (lekotéka, cizojazyčná literatura

atd.), že přístupnost je pro ni prioritou.

ÚSCHOVNA ZAVAZADEL V ÍČKU

Možnost pro návštěvníky města uložit si

za drobný poplatek svá zavazadla v

Turistickém informačním centru Vsetín.

BĚH PRO SVĚTLUŠKU

Masarykova veřejná knihovna Vsetín spolu

s dalšími partnery uspořádala v pátek 8.

října charitativní „dobroběh“ pro Světlušku

na podporu lidí s těžkým zrakovým

handicapem.

„Kniha v dětském oddělení nebyla.
Půjčil jsem si ji v pánském.“
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ROK 2021

V PŮJČOVNÁCH

„Nevím, jak se ta kniha jmenovala, ale byla určitě modrá!“
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CENTRÁLNÍ PŮJČOVNA

Prioritou půjčovny jsou kvalitní knihovnické a informační služby. 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 online

katalogem, s prolongací nebo vyhledáváním v informačních

databázích. Centrální půjčovna nabízí ke spokojenosti velké skupiny

čtenářů více jak 220 společenských deskových her. Do služeb a

fungování centrální půjčovny se promítly týdny zavření, ale pokračovali

jsme ve vyřizování zvýšených požadavků našich čtenářů bezkontaktním

půjčováním, výdejním okénem, možností vracení ve venkovním knižním

boxu Vráťa. I po úplném otevření knihovny jsme pokračovali v rozvážce

knih seniorům a imobilním uživatelům 1x týdně. Soubory knih byly

zapůjčeny také do Domova Jitka, bylo to 93 titulů.

Vyřízeno bylo 474 požadavků na meziknihovní výpůjční službu

obdržených z jiných knihoven a 92 požadavků zaslaných jiným

knihovnám.
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V půjčovně byly instalovány výstavky knižních titulů na různá témata:

Každá kapka se počítá, Cítit se dobře v těle, cítit se dobře v životě,

Přicházíme s nabídkou kvalitního mordu, Včely v krajině, Tajemné

Rumunsko-Banát, Vše důležité se odehrává ve světových metropolích

aj., celkem 21 výstav. V roce 2021 jsme v centrální půjčovně instalovali

také 2 velké putovní výstavy: S chtíčem po svobodě, první roky po

sametové revoluci a Milan Kundera (neztracen) v překladech.

Pracovnice půjčovny Hana Malá a Irma Zajíčková uskutečnily 5 čtení

pro seniory v Charitě Magnolie a Diakonii Zahrada. Jejich názvy byly:

Lásky mého života, S jídlem roste chuť a Opět už tiše přicházejí.

Na jaře jsme spustili akci Knihovník doporučuje, při které měli naši

čtenáři z vystavených knih uhodnout, který knihovník je vybral a jsou

tedy jeho srdci blízké. V letních měsících jsme si vyzkoušeli tzv.

Venkovní půjčování, kdy jsme před knihovnou nabízeli vybrané tituly

k zapůjčení a registraci novým uživatelům.

Letní akcí bylo také Rande s knížkou naslepo, kdy si čtenáři měli

možnost půjčit knihy zabalené jako dárkové balíčky a označené pouze

tematicky (pro ženy, detektivky, poezie, cestopisy aj.).
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V průběhu roku jsme se také zaměřili na naučnou literaturu, kdy jsme

přesunuli a tím zpřehlednili fond odborné literatury a pomocí většího

počtu regálů získali více místa pro jednotlivé obory a výrazně

zjednodušili orientaci v nich. Pracovník centrální půjčovny Jaroslav

Sochora se stará o aktualizaci výstavky v centrální půjčovně, ve které

představuje zajímavé tituly či novinky bohatého fondu naučné

literatury.

Do fondu CP přibylo 20 nových deskových her, o jejich stav

a přehlednost pro uživatele se stará Marek Strojil.

Koncem roku vznikl pro návštěvníky půjčovny s malými dětmi koutek

pro děti, kde mohou strávit nějaký čas, aby si jejich dospělý doprovod

v klidu vybral knihy.

Součástí půjčovny je i mobilní kancelář a možnost dobíjení mobilních

zařízení.

„Můžete mi prosím poradit? Hledám knížku, nevím název, napsala ji asi
žena, křestní jméno začínalo asi na K a je to součástí série. Nevím ale,

jak ta knížka vypadá. Odehrávalo se to v 17. století.“
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K KLUB (ČÍTÁRNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ,

KOMIKSOVÝ KLUB, ZVUKOVÁ KNIHOVNA)
V době omezeného provozu a uzavření knihovny provozovali pracovníci

K klubu například infolinku k registraci na očkování a kromě dalších

činností se podíleli také na přípravě a realizaci bezkontaktního

půjčování.

V době návratu do běžného provozu po pandemických omezeních je

opět K klub využíván k pořádání besed pro druhý stupeň ZŠ, družin nebo

SŠ. Konají se zde besedy pro veřejnost, a to zejména autorská čtení.

V dopoledních hodinách jej navštěvují i rodiče s dětmi, čítárnu senioři,

odpoledne pak žáci a studenti, kteří zde tráví volný čas. Využívají

hlavně možnost připojení na wifi, ale třeba i možnost zapůjčení

společenských deskových her nebo velkoformátové stolní šachy či hru

Člověče nezlob se. Někteří návštěvníci rádi využívají možnosti zahrát si

na elektrický klavír. Součástí půjčovny je i mobilní kancelář a možnost

dobíjení mobilních zařízení, tisk a kopírování.

Začaly probíhat také pravidelné Roboherny – volné hraní s roboty. Pro

potřeby návštěvníků je k dispozici i 3D tiskárna, na které si mohou
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nechat vytisknout své 3D zakázky.

V rámci projektu Obec přátelská rodině a

seniorům 2021 zde přibyl kuchyňský kout

s plným vybavením, který je k dispozici

všem uživatelům knihovny a nové

vybavení dětského koutku.

K KLUB - KOMIKSOVÝ KLUB U MOUCHY CC

Pod hlavičkou komiksového klubu se

uskutečnily 2 Noci her, na nichž

spolupracovalo Bečvochovo hráčské

doupě, klub stolního hokeje Vsetín Jokers

a jednou byla partnerem akce firma

Austin Detonator. V rámci propagace

stolních her jsme natočili i sérií videí

Deskovky z knihovny, v nichž jsou krátce

nastíněna některá pravidla a náš herní

fond. Dále se komiksový koutek zapojil do

celorepublikové akce BookCon!, který

jsme pojali v duchu wargamingu, stolních

her a přednášky o japonském fenoménu

manga.

K KLUB - ZVUKOVÁ KNIHOVNA
A LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Zvuková knihovna se nevidomým a

slabozrakým uživatelům věnuje již od roku

1992 (29 let) a po celou dobu

spolupracuje se Sjednocenou organizací

nevidomých a slabozrakých (SONS

Vsetín). Významnou akcí a důkazem této

spolupráce byla velká událost, kdy

6. srpna Cimbálovka Falešnica, SONS a

Zvuková knihovna oživily Dolní náměstí a

představily služby nejen pro nevidomé.
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Knihovna nabízí široký výběr zvukových

knih různých žánrů od detektivek, románů

pro ženy, až po klasiku. Kromě toho jsou

zde k zapůjčení knihy v Braillově písmu,

hmatové hry a knihy. Knihovna pořádá pro

zrakově znevýhodněné každoročně cyklus

besed na nejrůznější témata (např.:

Setkání s místostarostkou Simonou

Hlaváčovou, Zážitkové čtení s Filipem

Cílem v rámci 100 let výročí knihovny,

Cesty po Římě s Michalem Kovářem nebo

Předvánoční čtení s Renatou Trličíkovou a

Magdou Goláňovou) vždy každé první

úterý v měsíci.

V září proběhla tradiční Sbírka pro

Světlušku (prodaly se sbírkové předměty

za 2.805,- Kč) a v říjnu jsme zorganizovali

Knihovnický dobroběh pro Světlušku a

ten vynesl pro sbírku krásných 10.400,- Kč.

LIDÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Vsetínská knihovna pořádá pravidelný

celoroční cyklus pro uživatele s

mentálním a kombinovaným postižením

Čteme pro radost – handicap není

překážka. Besedy jsou zaměřené na práci

s textem, podporu čtenářské gramotnosti,

integraci lidí s mentálním postižením a

jejich osobní rozvoj. Jedná se o klienty

vsetínských organizací: Naděje, ELIM,

Turkmenská. Velkou přidanou hodnotou

těchto návštěv je to, že například klienti

Elimu přicházejí v odpoledních hodinách i

samostatně (integrují se).
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STUDOVNA A REGIONÁLNÍ ODDĚLENÍ

REŠERŠE

V rámci bibliograficko-informačních služeb bylo roku 2021 zpracováno

8 rešerší převážně na pedagogická a sociologická témata. Dále byly

zpracovány 4 odpovědi na složité dotazy a v rámci služby Ptejte se

knihovny byla vypracována 1 odpověď. Využití služby PSK má již několik

let klesající tendenci. V reakci na uzavření byla posílena online

komunikace s uživateli a zájemci.

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

Z nabídky elektronických informačních zdrojů byly předplaceny přístupy

do české mediální databáze Anopress a databáze zahraničního tisku

PressReader, oba tyto zdroje jsou přístupné i návštěvníkům v čítárně.

K zodpovězení dotazů z oblasti práva je využíván právní informační

systém Codexis, na podzim získala knihovna i zkušební přístup do

infobanky ČTK.

V současné době jsou k dispozici 3 digitální knihovny, které nabízí

přístup k plným textům pro volná díla a díla nedostupná na trhu. Jedná

se o Národní digitální knihovnu Národní knihovny ČR, Digitální knihovnu
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Moravské zemské knihovny a Digitální

knihovnu Knihovny AV ČR. K dispozici je

cca 150 000 digitalizovaných knih a

časopisů z české vydavatelské produkce

(knihy vydané do roku 2007, periodika

vydaná do roku 2011). Snadný přístup ke

všem těmto knihovnám umožňuje

rozcestník https://dnnt.cz/

REGIONÁLNÍ ODDĚLENÍ

Kvalitní informace o regionu a především

o jeho osobnostech poskytuje

elektronická databáze

Osobnostivalasska.cz, která je v

regionálním oddělení dlouhodobě

budována. Za rok 2021 přibyly v databázi

2 osobnosti, 16 míst a 6 kvízů, v nichž si

mohou uživatelé testovat své znalosti.

K řadě osobností byly doplněny a

aktualizovány informace a fotografie, a to

především v souvislosti s problematikou

GDPR, kdy zpětně oslovujeme žijící

osobnosti a získáváme jejich svolení se

zveřejněním osobních údajů. Roku 2021

bylo získáno 14 souhlasů.

DIGITALIZACE

V rámci projektu MK ČR - VISK7 jsme

digitalizovali regionální periodika

Zbrojovák (1976-96), zpravodaj pro

pracovníky Zbrojovky, a Občanské noviny

(1929-38). Z fondu MZK Brno byl doplněn

Úderník (1949-56), předchůdce

Zbrojováku. S digitalizací se výhledově

počítá i do dalších let.
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VÝROČÍ 100 LET - MAPOVÁNÍ HISTORIE
KNIHOVNY

K oslavám výročí 100 let od založení

knihovny přispělo i regionální oddělení

zmapováním její historie. Ve sborníku,

který MVK vydala, vyšla přehledová stať,

dále vyšlo 6 článků ve Valašském deníku a

20 článků vycházelo po celý rok 2021 ve

Vsetínských novinách. O historii

knihovnictví na Valašsku sI povídala Jana

Vaculíková i v českém rozhlase Zlín.

V říjnu 2021 byla připravena výstava o

historii knihovny na schodech a z pohledu

širšího kontextu pak byly k výročí a po

celý podzim vystaveny v K klubu a čítárně

historické fotografie Vsetína. V rámci

oslav byly promítány i dobové snímky z

první republiky na Vsetíně, které pro tuto

událost poskytl Národní filmový archiv.

MOJE ID

V roce 2021 bylo iniciátory služby

avizováno zrušení míst nabízející službu

Moje ID, ke konci roku 2021 byla následně

služba v MVK zrušena.

ČLÁNKOVÁ DATABÁZE

I nadále pokračovalo ukládání článků ze

starých regionálních periodik, Zpravodaje

města Vsetína a Zpravodaje Okresního

vlastivědného muzea. Dle tematického

výběru byly ukládány i články regionálních

periodik nových.
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DĚTSKÉ KNIHOVNY

Dětské knihovnice z dětských knihoven Dolní náměstí, Luh, Rokytnice

(Ludmila Holbíková, Martina Křenková, Pavlína Panovcová a Dagmar

Schaedlbauerová) připravily v roce 2021 pro školky, školy i širokou

dětskou veřejnost a jejich rodinymnožství besed, tvůrčích dílen,

soutěží, zábavných programů, hlasitých čtení, lekcí informačního

vzdělávání, prázdninových akcí. I zde poznamenala průběh pandemická

situace, některé tradiční akce se neuskutečnily a některé akce proběhly

online a naučili jsme se tak ke čtenářům, i dětským, dostávat více

způsoby.

I v době omezeného provozu přetrvávala snaha o udržení kontaktu se

čtenáři. Půjčovalo se prostřednictvím výdejních okének, bezkontaktně

a rozvážkou. Náročnější byla komunikace a příprava „zásilek“ pro

zájemce. Snažili jsme se nepřerušit naše služby, pokud to šlo, půjčovali

jsme i deskové hry a vše potřebné, udržovali jsme kontakt se školami a

snažili se být nápomocni.

Významnou akcí dětských knihoven bylo pasování prvňáčků za účasti

zástupců města.
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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,

MŠ Sychrov a MŠ Kobzáňova),

nepravidelně i ostatní školy, a to i z

okolních obcí. O letních prázdninách zde

probíhá prázdninové čtení, tvoření,

během roku řada dalších aktivit.

Na podzim se opět obnovila setkání klubu

Paleček a aktivity v rámci projektu s

Knížkou do života.

Novinky v dětské knihovně

Začátek roku 2021 se nesl hlavně ve

znamení uzavření knihovny, ale ani tak

jsme nezaháleli. Připravovaly se nové

programy, knihovnice se vytrvale

vzdělávaly v online seminářích,

připravovaly se objednávky pro čtenáře.

A samozřejmě jsme reagovali na situaci a

připravili pro školy online besedy.

Setkávali jsme se s žáky alespoň

prostřednictvím monitoru.

Po znovuotevření knihovny jsme se snažili

navázat na veškerou činnost. Což se

podařilo hlavně o letních prázdninách,

kdy probíhalo tvoření, ale taky

příměstský tábor, loučili jsme se

s prázdninami. V dětské knihovně, ale
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nejen zde, probíhala akce Rande s knížkou naslepo, kdy si naši čtenáři

vybrali zabalenou knihu, takže netušili, co si domů odnášejí.

Knihovnice z dětských oddělení připravily na prázdniny hru Seekorka.

Hra je založená na moderní technologii s mobilní aplikací Actionbound.

Knihovnice vytipovaly trasu, kudy mají účastníci jít a na různých

místech plnit úkoly inspirované knihami. Na Dolním náměstí vedla trasa

od městských lázní, přes židovský hřbitov, Horní město, zpět k

vlakovému nádraží a ke knihovně.

Během letních měsíců se naše oddělení připojilo k akci Pročtené léto,

kterou pořádala iniciativa Mravenčí chůva – každý týden v červenci a

srpnu měl nějaké téma (O kufrech a batozích, O vodě, O zastávkách

atd.) a k tomu byly připraveny knihy.

V říjnu knihovna oslavila 100 let od svého založení a i na dětském

oddělení jsme se snažili čtenářům přiblížit, jak to asi před 100 lety

vypadalo, nechyběly staré slabikáře.

Ke konci roku se dětská knihovna na Dolním náměstí dočkala řady

nových věcí a vybavení. Obnovili jsme koberec, koupili hrací stan,

váledla, houpačku, ale taky interaktivní hračky pro naše nejmenší.
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SÍDLIŠTNÍ KNIHOVNA LUH

Během školního roku probíhaly (v době,

kdy to bylo možné fyzicky nebo online)

pravidelné dopolední besedy, knihovnické

lekce, informační vzdělávání a čtenářské

dílny. Knihovnu navštěvují žáci ze ZŠ Luh

(1., 2. stupeň), ZŠ Ohrada (1., 2., stupeň),

MŠ Luh (1.-5. odd.), MŠ Ohrada (1.-2.

odd.), MŠ Kostka, MŠ Sychrov (odd.

Myšičky), 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). Nově dochází do knihovny skupina

dětí v domácím vzdělávání a děti MŠ

Turkmenská.

Pokud to dovolovala epidemiologická

situace, knihovnu navštěvovaly školní

družiny a kluby ze ZŠ Ohrada (1.-6. odd.),

ZŠ Luh (1.-4. odd.) a ZŠ Sychrov, na

besedy, tvoření nebo výměny knih. Nově

knihovna nabídla i únikové luštící hry a

čtení na pokračování. V červnu se

uskutečnilo pasování prvňáčků – viz akce

pro děti.

Proběhlo několik setkání seniorek ze

spolku Tilia, které se krom svého

výtvarného programu podílely také na

přípravě různých aktivit pro děti.

Během roku došlo v knihovně k výrazným

změnám a úpravám interéru. Výměna

oken a vstupních dveří, nová výmalba a

celoplošný koberec knihovnu výrazně
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zútulnily. Celá proměna má velmi kladný

ohlas u čtenářů a zejména u maminek

s malými dětmi, které knihovnu často

navštěvují v dopoledních hodinách, tráví

zde s dětmi čas a využívají i nové

vybavení dětského koutku a kuchyňky pro

veřejnost.

Knihovní fond v Luhu je velmi bohatý a

měsíčně do něj přibývá mnoho krásných a

zajímavých knih, ať už z beletrie nebo

naučné literatury. V uplynulém roce

knihovna rozšířila svou nabídku i o výběr

beletrie a naučné literatury pro dospělé.

Dobré ohlasy mezi čtenáři měla městská

hledací hra Seekorka, která zábavným

způsobem dětem představila knižní

novinky. Výborná je také pravidelná

spolupráce knihovnice s učiteli na

doporučené četbě.

„Prosím knihu Cokoliv.“ Knihovnice hledá,
hledá a nic. „A víš, kdo ji napsal?“ Čtenář
vytáhne lísteček s povinnou četbou a

podá ho knihovnici. Na lístku je napsáno:
Jack London – cokoliv.
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SÍDLIŠTNÍ KNIHOVNA ROKYTNICE

Dětská půjčovna se nachází v sídlišti Rokytnice a je nejen půjčovnou,

ale i komunitním místem pro maminky s dětmi, školáky a seniory.

V knihovně se mimo dětskou literaturu nachází i žánrově bohatý fond

pro dospělé, naučná literatura, časopisy pro děti i dospělé, deskové hry

a knížky pro aplikaci elektronické Albi tužky. K dispozici je wifi

připojení. Besedy určené mateřinkám navštěvují děti se svými

učitelkami z MŠ Rokytnice a MŠ Benátky. Dětem je při besedách vždy

čteno z knížek, je připravena prezentace, mají prostor si samy prohlížet

knihy určené jejich věku a součástí bývají také různorodé aktivity jako

např. hry, soutěže nebo drobné tvoření. Služeb knihovny využívají třídy

prvního stupně ZŠ Rokytnice, školní družiny ZŠ Rokytnice, žáci základní

školy Integra a specializované třídy 1. a 2. stupně ZŠ Integra, ZŠ

Turkmenská 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.

Dopoledního trávení času v knihovně využívají také maminky s dětmi na

mateřské dovolené a senioři ze sídliště Rokytnice.
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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.

Pak si můžou hrát deskové hry a vybírat si

knížky k zapůjčení domů. Dle ročního

období jsou pro družiny připravené malé

výtvarné dílny v knihovně. Místnost pro

besedy nově zdobí výmalba s tématem

vesmíru, která přispívá nejen k hezkému

prostředí knihovny, ale také opticky

rozšiřuje jinak spíše malý prostor.

V knihovně se již tradičně předává

pololetní vysvědčení, na konci roku knížka

pro prvňáčka ze stejnojmenného

celorepublikového projektu a také zde

probíhá pasování prvňáčků na čtenáře

knihovny.

Přístupové prostory do knihovny slouží

k informování čtenářů o chystaných

akcích v knihovně. Schodiště upoutává

svou fotogaleriÍ „Schodišťák“, kde jsou

k vidění akce pořádané knihovnou nebo

výstava prací dětí ze ZUŠ Vsetín.

K příjemnému prostředí zdejší knihovny by

ještě přispěla velmi potřebná

rekonstrukce stávajících toalet pro

veřejnost.

V knihovně jsou pro čtenáře k dispozici tři
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PC a dva tablety. Děti je mohou využívat nejen ke hrám, ale školní

skupinky zde vypracovávají zadané úkoly z přírodovědných předmětů.

V kuchyňce byl nově vytvořen prostor, kde si mohou maminky s dětmi

uvařit čaj, kávu, přebalit miminko nebo ohřát v mikrovlnce jídlo. Přibyla

zde židle na krmení miminek, přebalovací pult a také další vybavení

knihovny hračkami, kobercem, otočným „vajíčkem“ atp.

V době uzavření škol probíhala online výuka. Třem dětem ze sociálně

slabší rodiny byl umožněn přístup k technice v knihovně, aby mohly

výuku online absolvovat.

Veřejnost zde také využívala možnost tisku či kopírování.

„Na oslovení paní učitelko, paní knihovno, jsou dětské knihovnice
zvyklé, ale oslovení paní průvodčí nás opravdu pobavilo.“

„Paní knihovnice, můžete mi půjčit do zítřka 30 korun?“„A na co je
potřebuješ?“„Mamka mi volala, ať jí koupím noviny.“
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM VSETÍN

Turistické informační centrum Vsetín je certifikovaným turistickým

informačním centrem - členem Asociace turistických informačních

center (A.T.I.C.) ČR s platnou certifikací třídy „B“ dle standardů služeb

Jednotné klasifikace TIC ČR. Metodicky spolupracuje s Centrálou

cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s. ve Zlíně, MAS Valašsko –

Horní Vsacko, Destinační společností Valašsko a informačními centry ZK

a ČR.

Hlavní náplní činnosti Turistického informačního centra Vsetín je

poskytování bezplatných informací z oblasti turistické, občanské i

obecné, a to formou ústní, telefonickou, prostřednictvím sociálních sítí

či e-mailu.

Vyhledávanou službou je prodej vstupenek na kulturní, společenské

nebo sportovní akce konané v ČR, Slovensku a v některých státech EU,

prostřednictvím velkých vstupenkových portálů - TICKETMASTER, TICKET

PORTAL, TICKETSTREAM. Touto nabídkou je TIC Vsetín jedním z hlavních

prodejců vstupenek ve městě.

Velký zájem ze strany veřejnosti je i o upomínkové předměty většinou
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regionálního charakteru, které jsou

k dispozici zájemcům v bohaté škále, dále

mapy, plánky, turistické průvodce,

informační letáky atd. 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.

Samozřejmostí poskytovaných služeb je

možnost bezhotovostních plateb.

Facebookový profil TIC Vsetín a

Instagram je pravidelně aktualizován

nejrůznějšími pozvánkami na kulturní,

sportovní a další společenské akce města

a okolí.

TIC Vsetín se také podílí určitou měrou na

aktualizaci turistického portálu Východní

Moravy, jehož zřizovatelem je CCR VM

o.p.s. Zlín, pracovníci se pravidelně

účastnili (do doby pandemie)

propagačních veletrhů cestovního ruchu,

seminářů a setkání informačních center

ČR, konaných v rámci A.T.I.C. ČR.

Součástí TIC je také „místo přátelské

rodině“ pro maminky s malými dětmi,

možnost přečíst denní tisk ze čtyř

periodik. K dispozici je možnost dobít

telefon či využít tzv. „mobilní kancelář“

k sešití či jiným úpravám vytištěných
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dokumentů.

Součástí činnosti TIC jsou knihovnické služby. Jedná se především

o půjčování denního tisku, vracení knih, prodloužení výpůjční doby,

vyhledání informací o konkrétním titulu, dále pak tisk, kopírování,

případné placení upomínek apod.

Velkou popularitu a zájem zaznamenal 2. ročník regionální hry

POZNÁVÁME VALAŠSKO , kterou organizovala Destinační společnost

Valašsko . TIC Vsetín fungovalo jako kontaktní a výdejní místo a zájemci

se u nás nejenom vyjadřovali ke hře samotné, ale zde také odevzdávali

slosovací vyplněné lístky, za které obdrželi malý dárek a pamětní list.

Všech 20 míst navštívilo celkem 1063 osob, které byly zahrnuty do

slosování. Po vylosování si v infocentru také vyzvedávali své výhry -

plecháček s potiskem “Poznáváme Valašsko“, multifunkční šátek,

vstupenka pro 2 osoby do kina Vatra Vsetín, poukazy na večeře do

restaurací.

„Masarykova veřejná knihovna pro mě znamená i v době internetu
zdroj informací, poučení a zábavy a také setkávání v pěkném prostředí

s příjemnými lidmi.“ Otto R.
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Komentář k roku 2021 za TIC Vsetín slovy jeho pracovníka Oty Hoška

Opět se celý rok 2021 nesl v duchu epidemiologických opatření , přesto

cestovní ruch v tomto pro něj nelehkém období zažíval hlavně ve

druhém a třetím čtvrtletí určité vzkříšení . Pro informaci - dle

informace CCRVM v porovnání s předcovidovým rokem 2019 dosáhl

objem návštěvnosti ZK na celostátní úrovni v letních měsících 90 %.

Snahou TIC Vsetín je stálé zlepšování služeb směrem k zájemcům a

návštěvníkům našeho města a regionu. Proto jsme na základě

participativního rozpočtu města na rok 2021 opětovně předložili do

soutěže projekt s cílem zlepšit přístupnost a uživatelsky zpříjemnit

venkovní prostor u vstupu do „íčka“ umístěním lavice se stolem,

rozšířit nabídku o půjčování elektrokol a s tím spojené dobíjení kol a

umístění informačního panelu s aktuálními informacemi…dotaci

v rámci participativního rozpočtu bohužel dostanou jiné projekty.

Přesto se podařilo v průběhu roku instalovat aspoň lepší nasvícení

vnitřního prostoru TIC Vsetín , které svoji slabou intenzitou bylo

předmětem častých negativních poznámek návštěvníků a také

pracovníků TIC. Došlo také i k úpravě zázemí instalací vodovodu pro

využití pracovníky infocentra.
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Bohužel i v roce 2021 , vzhledem k stále přetrvávající nedobré

epidemiologické situaci, došlo ke zrušení většiny pracovních seminářů

Zlínského kraje a také ke zrušení veletrhů cestovního ruchu,

pracovních workshopů . Přesto všechno se podařilo uspořádat

jednání členského fóra A.T.I.C.ČR na podzim v Trutnově. Vzhledem

k nucené absenci jiných forem pracovního setkávání, byla účast

zástupců informačních center z celé republiky v Trutnově značná a

překonala očekávání pořadatelů. Přínos jednání členského fóra se

ukázal jednoznačně v předání zkušeností a poznatků v provozu „íček“

v této kovidové době a hledání nových forem propagace a

komunikace směrem k návštěvníkům a zájemcům.

Po celý rok 2021 stále však přetrvávala z velké části komunikace „na

dálku“ mezi jednotlivými segmenty cestovního ruchu ZK a a to hlavně

mezi „ÍČKY“, Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, ATIC ČR ,

Destinační společností Valašsko nebo MěÚ Vsetín.

Další z žádaných činností TIC je prodej zážitkových karet BESKYDY

VALAŠSKO CARD, které jsou za poplatek k dispozici kromě ubytovacích

zařízení také i v TIC Vsetín. Tyto karty jsou využitelné v mnoha

provozovnách a službách cestovního ruchu v oblastech Beskydy –
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Valašsko a zájem o ně roste.

Činnost TIC Vsetín se rozrostla o další

službu a to ÚSCHOVNU ZAVAZADEL, kdy

za poplatek a za určitých podmínek může

návštěvník uložit svá zavazadla v TIC a

pobyt v našem městě absolvovat bez

zbytečné zátěže.

Prostřednictvím FB, Instagramu, emailu a

jiných forem bylo zprostředkováno např.

jednání a volba rady A.T.I.C. ČR ,

schvalování turistických materiálů,

nabídky výletů doplněné textem a

fotografiemi, krátké filmové šoty

z atraktivních míst, školení atd.) Nic však

nenahradí osobní kontakt.

Velkým problémem bylo zrušení –

přesunutí kulturních akcí v roce 2020 /

2021 na termíny v roce 2022– koncerty,

festivaly, divadla atd. a řešení

zakoupených vstupenek. Velké prodejní

portály, prostřednictvím kterých

prodáváme vstupenky, neměly z počátku

jasno (čekali na vyjádření pořadatelů

akcí), jak se bude postupovat při

případných refundacích vstupenek za

zrušená či přeložená představení.

Bohužel stále přetrvávající opatření proti

koronaviru a s tím spojené náklady

s prodejem a refundací vstupenek vedli

ke krachu našeho velkého smluvního

prodejce, ticketingové společnosti TICKET

ART Praha s.r.o, kdy tento prodejce na

sebe musel kvůli insolvenci podat návrh
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na konkurz .

Obrat v TIC Vsetín za prodej vstupenek

prostřednictvím vstupenkových portálů

býval v předcovidové době obvykle

kolem 2 milionů Kč za rok. Vzhledem

k pandemické situaci se obrat za

prodané vstupenky na kulturní akce v

celé ČR snížil v roce 2020 na cca

480 000,- Kč a v roce 2021 na cca

228 000,-Kč.

I přes tuto komplikaci se veškerá storna

za zrušené nebo přesunuté termíny

plánovaných kulturních akcí či výdeje

tzv. voucherů (náhrada za zakoupenou

vstupenku) daří řešit . Nebylo to vždy

jednoduché, nicméně až na cca dva/tři

případy, kdy klient chtěl vrátit peníze za

vstupenky stůj co stůj (i když na to

v danou chvíli neměl nárok, protože akce

byla přeložena a vstupenky zůstávaly

v platnosti a také nesplňoval tzv.

liberační důvody) se výměny či vracení

řešily bez emocí.

Bez nadsázky lze říct, že celý rok 2021 byl

opět rokem intenzivnějšího poznávání co

návštěvníci za dané situace preferují,

jaké jsou jejich priority v trávení volného

času a co si představují pod pojmem

domácí cestovní ruch.

„Je to super, že je tu tolik knížek. Já chci
být vědcem, ale nevím, jestli stihnu

všechno přečíst.“ Matyáš H.
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KNIHOVNÍ FOND

„Děkuji za informaci, ale neovládl jsem se a koupil jsem si ji.“ (Odpověď
na sms o připravené knize)
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ČINNOST ODDĚLENÍ AKVIZICE A KATALOGIZACE

Péče o knihovní fond zahrnuje mnoho činností, které zajišťuje Oddělení

akvizice a katalogizace. Oddělení zajišťuje akvizici, evidenci,

katalogizaci a revizi knihovního fondu. Úkolem akvizice je nákup a

získávání knihovních dokumentů do fondu knihovny. Realizuje se

různými způsoby, ať je to nákup v knihkupectví, objednávky

prostřednictvím internetu, nabídky dealerů zastupujících různá

nakladatelství a firmy, převody a dary. Doplňování fondu probíhá v úzké

součinnosti s půjčovnami, které zprostředkovávají požadavky čtenářů

a dávají zpětnou vazbu o využitelnosti fondu. Skladbu fondu mohou

čtenáři ovlivnit i prostřednictvím rubriky Doporučte knihu k nákupu na

www.mvk.cz. Masarykova veřejná knihovna Vsetín je univerzální

veřejnou knihovnou a tomu také odpovídá skladba jejího fondu.

Požadavky na úzce specializované tituly jsou vyřizovány

prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a objednávány z

odborných knihoven. Oddělení katalogizace vytváří na všechny tyto

typy knihovních dokumentů tzv. katalogizační záznamy, které jsou

základem elektronického čtenářského katalogu a slouží k orientaci ve

fondu. Linka zpracování pokračuje technickými operacemi, jako je

razítkování, značení a balení.
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Knihy byly evidovány a odborně zpracovány v knihovnickém programu

Verbis 2.1 a následně technicky zpracovány. Průběžně byly řešeny

připomínky k provozu knihovnického programu Verbis.

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 2021 10 769 kusů

� rok 2020 6 968 kusů

Katalogizace a tisk katalogizačních lístků

� v roce 2021 bylo zpracováno 3 668 záznamů na knihovní

jednotky v počítačové podobě - tisk knižních lístků pro okres 212

� v roce 2020 bylo zpracováno 3 628 záznamů na knihovní

jednotky v počítačové podobě - tisk knižních lístků pro okres 456

Stejně tak se uskutečňovala akvizice, evidence a zpracování

audiovizuálních dokumentů, deskových her a dalších dokumentů.
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Vsetínská knihovna disponuje velmi širokým fondem deskovek v počtu

736 unikátních titulů (952 her celkem).

Fond pro uživatele se specifickými potřebami

Při doplňování fondu klademe důraz na pořizování speciálních titulů,

didaktických pomůcek a her pro lekotéku, stahují se zvukové knihy

z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana pro uživatele se

zrakovým postižením a nakupují se pro ně i zvukové knihy (Zvuková

knihovna).

Pořizuje se cizojazyčná literatura nejen ve světových jazycích a

učebnice češtiny pro cizojazyčné uživatele.

Součástí „aktualit“ ve fondu jsou také brýle k zapůjčení uživatelům

v knihovně nebo deštníky, ale i programovatelné robotické hračky

a virtuální realita.

Eviduje a katalogizuje se knihovní fond pro středisko Vsetín a evidence,

katalogizace a technické zpracování cirkulačních souborů.

Pravidelně jsou kontrolovány autoritní záznamy, včetně jejich stahování

přes protokol Z39.50, opravy, slučování.
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Jsou poskytovány konzultace ke stahování autoritních záznamů přes

klienta Z39.50 pro městské a profesionální střediskové knihovny okresu

Vsetín.

Expedice nově zpracovaných knih probíhala v roce 2021 průběžně, nové

tituly se dostávaly k uživatelům v rozmezí 10-15 dnů.

Od podzimu 2021 probíhá balení knih pracovníky jednotlivých půjčoven.

Díky projektu Harmonizace národních autorit s lokálními autoritami

MVK Vsetín a kontrola duplicit národních a lokálních autorit,

financovaného z MK ČR - VISK 9, bylo zharmonizováno 9 491 jmenných

autorit v databázi knih a průběžně byla čištěna databáze monografií,

tj. kontrolovány neúplné záznamy, záznamy, které byly převedeny

z dětských knihoven a záznamy, které neměly odpovídající status 4.

Záznamy byly doplněny a aktualizovány, případně sloučeny.

Probíhal výběr titulů a propagace knihovního fondu knihovny

prostřednictvím upoutávek na webu knihovny v rámci sociální sítě

Facebook s pozitivní reakcí a účastí fanoušků knihovny.

Průběžně byl aktualizován knihovní fondu z jednotlivých půjčoven.
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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 2021 bylo

přijato 4 448 záznamů.

Byly poskytovány konzultace

k problematice knihovního fondu

knihovnám v okrese.

Skoro se trefili s názvem knihy:

- Legenda o svatém Příkopovi (Legenda
o svatém Prokopovi)

- Planoucí epokalypsa (Planoucí
eukalypty)

- Cesta od Buddhy ke komunismu (Pěšky
mezi buddhisty a komunisty)

- Anděl visí na stromě (V lese visí anděl)

- Akrobatka na kanci (Aristokratka na
koni)

- Prolhané malé krásky (Roztomilé malé
lhářky)

- Vacula – Koza v příkopě (Vaculík – Koza
na trati)

- Pověsti od Edudanda (Staré řecké báje
a pověsti – Eduard Petiška)
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NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU

Přírůstek knihovního fondu za rok 2021 byl o 368 knihovních jednotek

nižší než v roce předcházejícím. Důvodem bylo krácení finančního

rozpočtu na nákup knihovního fondu vzhledem k pandemické situaci a

nárůst cen knih.

SLOŽENÍ PŘÍRŮSTKU

2021
V knihovních jednotkách

CELKEM

CIRKULACE PRO

KNIHOVNY

OKRESU VSETÍN

MĚSTO VSETÍN

Naučná literatura 1 287 305 982

Krásná literatura 4 666 1 696 2 970

Ostatní dokumenty 452 0 452

CELKEM 6 405 2 001 4 404
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MVK VSETÍN PŘÍRŮSTKY 2020 - 2021
V knihovních jednotkách

Tematická skupina 2020 2021

N 1 095 1 065

B 2 722 3 070

MN 437 222

MB 1 958 1 596

K 0 0

Elektronické dokumenty 0 0

Zvukové dokumenty 561 452

Hudebniny 0 0

Společenské hry 149 115

Obrazové zvukové dokumenty 0 0

CELKEM 6 922 6 520
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Stupeň aktivace knihovního fondu v MVK za rok 2021 byl 61 %.

Obrat knihovního v MVK za rok 2021 byl 1,5.

Velký rozdíl v úbytku oproti předcházejícímu roku byl zapříčiněn revizí

knihovního fondu v roce 2020, při které byla provedena důkladná

aktualizace fondu a s ní související nadprůměrné vyřazování.

SLOŽENÍ ÚBYTKU 2021
V knihovních jednotkách

CELKEM

Naučná literatura 1 533

Krásná literatura 2 040

Ostatní dokumenty 0

CELKEM 3 573

ČÁSTKA NA NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU NA 1 OBYVATELE VE VSETÍNĚ

2020 2021

48,25 53,72



STRANA 58 VÝROČNÍ ZPRÁVA MVK VSETÍN 2021

MVK VSETÍN ÚBYTKY 2020 - 2021

Tematická skupina 2020 2021

N 2 142 1 305

B 1 729 1 485

MN 879 228

MB 1 901 555

K 13 0

Elektronické dokumenty 202 0

Zvukové dokumenty 2 645 0

hudebniny 18 0

Obrazové zvukové dokumenty 18 0

CELKEM 9 547 3 573

„Masarykova veřejná knihovna Vsetín pro mne znamená místo plné
krásných knih, ochotných a milých lidí, zajímavých kulturních a

vzdělávacích akcí. Pokaždé tam najdu něco zajímavého, nového nebo
poučného. Vydržte i v další stovce! Držím palce vám i nám všem.“

Věra K.
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CO SE NEJVÍCE ČETLO

Knihy pro dospělé: Listopád: Alena Mornštajnová a Šikmý kostel: Karin

Lednická (díl 1 a 2)

Knihy pro děti: Deník malého poseroutky: Jeff Kinney (různé díly) a

Minecraft

Komiksy: Dneska jsem vyšla z domu: Cassandra Calinová, Čarodějova

nevěsta 1: Kore Jamazaki, Death note 1: Tsugami Óba

Časopisy: Týdeník Květy, Téma, Vlasta

Mluvené slovo: Čtyřlístek v pohádce, Skutečné příběhy 20. Století, Slepá

mapaá

Hudba: ABBA: the albums, Zuzana, Jonáš a spol./Semafor, 42 největších

hitů/Karel Gott

E-knihy: Šikmý kostel: Karin Lednická, Údolí: Bernard Minier, Prokletý kraj:

Michaela Klevisová
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KNIHOVNY OKRESU VSETÍN

„Masarykova knihovna je pro mne misto kde se mohu odpoutat
od smutku, který mne občas provází, příjemní knihovníci vždy poradi

a najdou tu správnou knihu.“ Drahomíra H.
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STŘEDISKO REGIONÁLNÍCH KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB

Středisko regionálních knihovnických služeb poskytuje služby

knihovnám v okrese Vsetín. Obecní úřady i knihovny oceňují zejména

přísun nových knih v cirkulačních souborech, pomoc s automatizací

knihoven, revizemi knihovních fondů, s knihovnickou legislativou a

projekty (VISK3). Důležité je také odborné zpracování KJ (knihovnická

jednotka), práce s knihovním fondem a knihovníky.

KNIHOVNY OKRESU VSETÍN

(k 31. 12. 2021):

Masarykova veřejná knihovna Vsetín včetně sídlištních knihoven Luh a

Rokytnice

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

Kateřinice, Leskovec, Lhota u Vsetína, Liptál, Lužná, Pozděchov, Prlov,

Ratiboř, Seninka, Ústí, Valašská Polanka, Zděchov

Obecní knihovna Horní Lideč

Knihovny střediska Horní Lideč: Francova Lhota, Lačnov, Lidečko,

Střelná, Študlov, Valašská Senice

Základní knihovna Jablůnka
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Knihovny střediska Jablůnka: Bystřička (knihovnice Jarmila Křenková

byla oceněna jako nejlepší knihovnice Zlínského kraje v roce 2021),

Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Růžďka

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm

Knihovny střediska Rožnov pod Radhoštěm (včetně poboček): Dolní

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

Střítež nad Bečvou, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice

Městská knihovna Valašské Meziříčí

Knihovny střediska Valašské Meziříčí (včetně poboček): Branky,

Choryně, Jarcová, Jasenice, Juřinka, Kladeruby, Krhová, Kunovice,

Lešná, Lhota u Choryně, Loučka, Perná, Podlesí, Podolí, Police, Poličná,

Velká Lhota, Veselá, Zašová

Městská knihovna Kelč

pobočky: Babice, Komárovice, Lhota u Kelče, Němetice

Knihovna města Zubří

Knihovna Halenkov

Místní knihovna Horní Bečva
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Veřejná knihovna Hovězí

Městská knihovna Karolinka

Obecní knihovna Nový Hrozenkov

Místní knihovna ve Velkých Karlovicích - oceněna jako nejlepší knihovna

Zlínského kraje za okres Vsetín v roce 2021

Celkový počet knihoven okresu Vsetín včetně MVK Vsetín je 74.

Z tohoto počtu je 13 profesionálních knihoven.

47 knihoven s neprofesionálním knihovníkem

14 poboček

VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V OKRESE VSETÍN

Regionální funkce v okrese Vsetín jsou zajišťovány Masarykovou

veřejnou knihovnou Vsetín na základě písemné smlouvy s Krajskou

knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Masarykova veřejná knihovna,

jako pověřená knihovna, má s provozovateli vybraných profesionálních

knihoven uzavřeny smlouvy o poskytování regionálních služeb

základním knihovnám. V okrese Vsetín je touto činností pověřeno 5
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knihoven (Obecní knihovna Horní Lideč, Základní knihovna Jablůnka,

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Městská knihovna Valašské

Meziříčí a Masarykova veřejná knihovna Vsetín). Knihovnické služby jsou

konkrétně definovány v objednávkách služeb, které byly s provozovateli

jednotlivých knihoven podepsány v lednu 2021. Celkem bylo v roce 2021

takto odpracováno a vykázáno 1 814 hodin.

V roce 2021 byla okresu Vsetín na financování regionálních funkcí

přidělena finanční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2 985 000,-

Kč. Na výkonu regionálních funkcí se Masarykova veřejná knihovna

Vsetín podílí 3,92 pracovními úvazky.

JEDNOTLIVÉ STANDARDY REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A ČÍSELNÉ UKAZATELE
PLNĚNÍ V OKRESE VSETÍN 2021

Poradenská a konzultační činnost

V roce 2021 bylo uskutečněno celkem 674 akcí, tj. 157 metodických

návštěv a 517 konzultací, z toho 76 jednání s provozovateli knihoven.

Statistika a vykazování knihovnických činností

V lednu a únoru se zpracovávala celoroční statistika za předchozí rok,

celkem 62 statistických výkazů o činnosti knihoven, z toho 3 sumáře
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KULT (MK) V 12 – 01 pro NIPOS (Národní informační a poradenské

středisko pro kulturu). Čtvrtletně se rovněž zpracovávají výkazy

k výkonu regionálních funkcí. Jejich sumáře za r. 2021 a pololetí 2021

včetně komentářů se poskytují Krajské knihovně Františka Bartoše ve

Zlíně. Za 1. pololetí roku 2021 proběhl sběr údajů o činnosti knihoven pro

kontrolu jejich činnosti.

Vzdělávání, semináře

� V březnu proběhlo Setkání knihovníků Rožnovska, program: Nový

SW v knihovnách střediska, Weby a sítě, Dobrovolnictví v knihovnách,

Udržitelnost v knihovnách - Bc. R. Vinklerová

� V dubnu proběhla on-line porada profesionálních knihovníků se

vzdělávacím blokem – Časopis Čtenář – představil šéfredaktor

časopisu PhDr. J. Císař, Časopis Duha, knihovny a coronavirus – Mgr. K.

Janošková, Jak na on-line schůzky a stremování – Bc. P. Románková a

Mgr. M. Kovář.

� V červnu se v MVK ve Vsetíně konalo Setkání zřizovatelů a

knihovníků okresu Vsetín. Součástí tohoto setkání byly mimo jiné

přednášky - Připravujeme knihovnu pro budoucnost - hlavní priority a

trendy rozvoje veřejných knihoven, informace o nové příručce „Knihovna

v obci“, která byla vydána pro potřeby starostů a zastupitelů,
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PhDr. V. Richter, Národní knihovna ČR, Jaké jsou nejlepší venkovské

knihovny roku 2020? – Ing. J. Tomancová, komisařka soutěže Knihovna

roku, Obecní kronika dříve a dnes: jak moderní doba proměňuje tradiční

profesi - Mgr. David Valůšek, ředitel Státní okresní archiv Zlín, Soutěž

Knihovna roku očima starosty obce a oceněné knihovny v Halenkově –

Ing. Radek Chromčák, starosta a Mgr. Marcela Šuláková, knihovnice.

Účastníci mimo jiné měli také možnost využít komentované exkurze po

MVK Vsetín.

� V září proběhla porada profesionálních knihovníků se

vzdělávacím blokem, mimo jiné zazněly příspěvky: Soutěž o nejlepší

knihovny ZK – zkušenosti a postřehy z komise – V. Pelcová, Městská

knihovna roku 2021 z pohledu komise – D. Divínová, Roboti a virtuální

realita v knihovně – P. Románková

� V prosinci se z důvodu zhoršující se epidemiologické situace

uskutečnila porada profesionálních knihovníků v online prostředí.

Vzdělávací blok byl zaměřen na dětskou literaturu, L. Holbíková

přednesla prezentaci s výkladem - Dětská literatura pro 2. stupeň ZŠ.

Knihovníkům okresu jsou průběžně nabízeny i další vzdělávací akce

např. v KKFB ve Zlíně i jinde a zasílány tipy na on-line vzdělávání a E–

learningové kurzy.
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Porady

Bylo uspořádáno 5 porad pro knihovníky. Náplní porad bylo seznámení

knihovníků s výsledky statistiky knihovnických činností profesionálních

knihoven a hodnocením výkonu regionálních funkcí za uplynulý rok,

plnění standardu VKIS v knihovnách okresu Vsetín v roce 2020. Z toho

proběhly 2 porady pro profesionální knihovníky v online prostředí, byla

použita aplikace Google Meet. Proběhla 1 porada pro knihovníky

střediska Rožnov pod Radhoštěm.

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

Pomoc byla poskytnuta 28 knihovnám. Bylo zrevidováno 15 289

knihovních jednotek v 7 knihovnách. Revize probíhaly dle stanoveného

plánu revizí na aktuální rok. Ve 28 knihovnách byla provedena

aktualizace knihovního fondu. Zaktualizováno bylo 36 512 knihovních

jednotek. Vyřazeno bylo v 16 knihovnách 6 973 knihovních jednotek.

Revize KF se uskutečnily v knihovnách – Jasenice, Perná (středisko

Valašské Meziříčí), Leskovec, Liptál, Prlov (středisko Vsetín), Bystřička

(středisko Jablůnka), Francova Lhota (středisko Horní Lideč).

Nákup a zpracování knihovních fondů (KF) z prostředků obcí

Z finančních prostředků obcí bylo v roce 2021 nakoupeno do 32
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knihoven 1 174 knih. Nákup knih ve většině případů provádí knihovníci

obsluhovaných knihoven ve spolupráci s pracovnicemi střediskových

knihoven.

Zpracováno bylo 3 568 knihovních jednotek pro 45 knihoven.

Výměnný fond a cirkulace knihovních fondů

V únoru proběhla cirkulace výměnných souborů s fialovým označením

na hřbetu knihy. Soubory s knihami se žlutým označením byly rozvezeny

v květnu. Podzimní soubory s modrým označením byly knihovnám

rozvezeny během měsíců listopad a prosinec. Koncem roku byly

knihovnám také dodány soubory s CD. Soubory jsou knihovnám

zapůjčeny na dobu 12 měsíců. Rozvezeno bylo celkem 231 výměnných

souborů z toho bylo 24 souborů na CD nosičích – mluvené slovo.

Snažíme se dodat i jiné druhy dokumentů než knihy, pro zpestření

nabídky uživatelům malých knihoven. Počet svazků v těchto

rozvezených souborech je 28 134 KJ.

V průběhu roku 2021 také probíhal nákup knih do výměnného fondu.

Bylo zakoupeno celkem 2 001 knihovních jednotek, vyřazeno bylo 1 183

KJ z důvodu opotřebení.
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Servis výpočetní techniky a knihovnický program

Podporu automatizovaného systému zajišťuje MVK Vsetín pro 65

knihoven v okrese. Bylo provedeno 51 servisních zásahů.

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí

Pro 73 obsloužených knihoven bylo najeto 4 162 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.

Téměř ve všech neprofi knihovnách bylo v říjnu 2020 zahájeno

dotazníkové šetření. Vzhledem k epidemiologické situaci a uzavření

knihoven, bylo toto šetření ukončeno a vyhodnoceno až v prosinci 2021.

Dotační programy

V dotačním programu VISK 3 v roce 2021 uspělo celkem 13 projektů,

podaných obcemi resp. knihovnami. Z dotace byla hrazena převážně

obnova a doplnění technického vybavení knihoven – Jablůnka, Růžďka,

Pržno. Knihovna v Rožnově p. Radhoštěm získala dotaci na mobilní

učebnu a Městská knihovna Valašské Meziříčí dotaci na 3 projekty:

Mobilní pracovní stanice, Zapojení knihovny do CPK a Programování a

robotika pro všechny. MVK Vsetín obdržela dotaci na 3 projekty:
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Audiovizuální multimediální studio pro

online vzdělávání a prezentaci

regionálních aktivit v knihovně,

Technologické hřiště BOTník a

Multimediální laboratoř pro neformální

vzdělávání ve Vsetíně.

Na vyšší verzi programu a zavedení E-

výpůjček obdržely dotaci knihovny

Halenkov, Horní Bečva a Zubří. Knihovna

Lužná získala dotaci na zahájení

automatizace knihovnických činností.

V programu VISK 7 obdržela dotaci MVK

Vsetín na Digitalizaci a zpřístupnění

regionálních periodik na Valašsku.

V programu VISK 9 získaly dotaci MVK

Vsetín a Městská knihovna Rožnov pod

Radhoštěm na Harmonizaci databází

autorit s databází autorit NK ČR.

V dotačním programu K 21 bylo

podpořeno 5 projektů – 2x MVK Vsetín a

po jednom získaly dotaci MěK Rožnov p.

R., knihovna Horní Lideč a Hovězí.

„Nejen na ocenění, které jste získali, ale
na vaši práci obecně je poznat, že je

knihovna vaše srdeční záležitost. Hýříte
nápady, myslíte na všechny, přemýšlíte
nad tím, co udělat, abyste nebyli jen

dobře namazaný stroj. Vždy přidáte svou
tajnou ingredienci, abyste nás potěšili.
Ta vychází z vašich srdcí, to se nedá

vymyslet.“ Iveta T.
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KULTURNÍ, KOMUNITNÍ

A VZDĚLÁVACÍ AKCE

PRO VEŘEJNOST

„Vsetínská knihovna je pro mne oázou kultury. Kultivované prostředí
půjčoven, příjemné a profesionální cho-vání knihovníků, a především
ohromný výběr knih a CD pro mne i pro mé děti. Bez knihovny si život

ve Vsetíně neumím představit.“ Barbora P.



STRANA 72 VÝROČNÍ ZPRÁVA MVK VSETÍN 2021

Vsetínská knihovna pořádá během roku

řadu kulturních, vzdělávacích a

komunitních akcí. Besedy, přednášky,

debaty, společenská setkání, herní

odpoledne a večery, kurzy, worskhopy,

semináře a informační lekce jsou

důležitou součástí nabídky knihovny.

Jsou určené dětem, rodinám s dětmi,

školám, pedagogům, seniorům,

organizacím, cizincům, lidem se

zdravotním postižením, osobám sociálně

vyloučeným.

Jedná se o akce vnitřní i venkovní, fyzické

a také online.

Mnoho z nich se koná díky realizovaným

projektům (Literární Vsetín, Trvale

udržitelná knihovna, Dny a Akademie

seniorů a zdravotně handicapovaných a

další).

V tomto případě jsou pak poskytovány

bezplatně, stejně jako večerní besedy a

lekce pro školy.

Některé aktivity jsou organizovány ve

spolupráci s dalšími partnery,

organizacemi nebo zapadají do

celoměstských či celorepublikových

knihovnických kampaní (Březen měsíc

čtenářů, Noc literatury, Vsetínská noc,

Týden knihoven atd.).
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KULTURNÍ, KOMUNITNÍ A OSVĚTOVÉ AKCE

I v roce 2021 byly poznamenány covidovou pandemií, probíhaly tedy v

omezenější míře a také v online podobě.

VEČERNÍ BESEDY

Online besedy

Jak cestovat chytře, levně a často? – Hana Machalová (únor)

Portrét Charlotty Garrigue Masarykové – Ladislav Štěpánek (únor)

Duše a tváře Karla Kostky (březen)

Genetika ve službách kriminalistiky – Daniel Vaněk (březen)

Jak se žije zvířatům v ZOO Zlín – Roman Horský (duben)

Valašské Velikonoce (duben)

Každá kapka se počítá – Jan Husák (květen)

Český soběstačný dům s Pavlem Podruhem (listopad)

Besedy fyzicky

Portrét Charlotty Garrigue Masarykové – křest knihy (červen)

Protektorátní a poválečnou historií českých zemí s Jiřím Padevětem

(září)
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Alena Mornštajnová – beseda se spisovatelkou (září)

Znovu se nadechnout – Pavlína Matějčková, Danuše Trnovcová (září)

Jiří Miček o svých knihách – beseda se spisovatelem (září)

O počasí na Lysé hoře – Radek Křenek (říjen)

Pavla Jazairiová – Z Etiopie a odjinud (říjen)

Listopad 1989 – Martin Mejstřík

Petra Procházková – Nejen Afghánistán (listopad)

Včely v krajině – Miroslav Urban (listopad)

Milan Kundera (neztracen) v překladech – Tomáš Kubíček (listopad)

Češi a krajina rumunského Banátu - Pavel Klvač (listopad)

Skřítek Kompostík a jeho další dobrodružství – Miluška Štefanová -

křest knihy a autorské čtení (prosinec)

Pavel Kolář – Pohyb těla a mysli (prosinec)

„Mám srovnání s několika knihovnami ve městě, kde studuju. Jsou to
velké budovy zařízené jako příjemné studovny. Pravdou ale je, že
nejlépe se cítím v naší vsetínské knihovně. Prostě si tam chcete

sednout a číst. V K klubu navíc můžete i docela normálně pracovat,
hrát hry, poslouchat hudbu a dokonce hrát se sluchátky na klavír. Vítá

vás vstřícný personál, nalijete si vodu… Do této knihovny zkrátka
chodím ze všech nejraději!“ Daniela V.
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DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST

Březen měsíc čtenářů – vyhodnocovali jsme nejlepšího čtenáře e-knih.

Výherkyní se stala paní Jana Mózová. Do začátku pandemie byla

věrnou čtenářkou tištěných knih, kterým stále dává přednost. Situace i

ji ale donutila naučit se něco nového. Za asistence vsetínských

knihovníků si načetla svou první e-knihu do tabletu a zvykla si i na tento

způsob četby. Za 12 měsíců si tak vypůjčila 34 e-knih.

Letní čtení na střeše – četli vsetínští divadelníci a knihovníci. Hudební

doprovod Bolek Vjaclovský, texty vybral a do programu sestavil Pavel

Kotrla (srpen).

Noc literatury – čtení na netradičních místech, celorepubliková akce

pořádaná českými centry, tentokrát ve spolupráci se střední školou

Kostka a ZUŠ Kostka. Z překladů současných evropských spisovatelů

četli pedagogové a studenti školy. Čtení bylo zpestřeno vystoupeními

žákyň hudebního i tanečního oboru ZUŠ Kostka a výtvarnými pracemi

žáků výtvarného oboru školy. Četlo se na terase školy, v prostorách

školního rádia, odkud se éterem nesl hlas interpretů do auly. Večer byl

zakončen v hudebním klubu Tři opice s hudebním doprovodem kapely

složené ze studentů a pedagogů Kostka školy. (září).
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Vsetínská noc – velká akce města Vsetín se zapojením nejrůznějších

organizací a institucí – V K klubu nabídla vsetínské veřejnosti robohernu

i fotokoutek a v podzemí knihovny byl připraven kvíz (září).

Týden knihoven – v říjnu se knihovna zapojila do celorepublikové akce

Týden knihoven. Vyhlásili jsme literární soutěž O poklad strýca Juráša a

čtenářskou soutěž O nejlepší čtenářskou třídu, uspořádali jsme

bezplatný kurz pro seniory Jak na chytrý telefon. Součástí týdne

knihoven byl charitativní Knihovnický běh pro Světlušku a oslava 100 let

knihovny (říjen).

Valašské Velikonoce, Valašské Vánoce – tradiční akce pořádané v

prostorách Turistického informačního centra Vsetín plné tématického

tvoření pro všechny generace návštěvníků; Velikonoční tradice jsme

zprostředkovali předtočeným videem o lidových tradicích za použití

regionálního fondu knihovny (duben). Vánoční tvoření už nabídlo

veřejnosti tvoření z přírodních materiálů jako je vlna, papír nebo textil a

další přírodniny (listopad).

Oslava 100 let výročí knihovny - celoroční projekt oslav popsaný v

úvodu této zprávy (2021).
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Vsetínský knižní bazar - ve spolupráci s Olgou Zbranek Biernátovou na

pomoc Vsetínské nemocnici (květen)

Běh pro Světlušku

Knihovna spolu s dalšími partnery uspořádala v pátek 8. října

charitativní „dobroběh“ pro Světlušku na podporu lidí s těžkým

zrakovým handicapem (říjen). Na startu se sešlo 67 registrovaných

běžců a běžkyň. Jednalo se o pestrou skladbu účastníků. Výtěžek za

sbírkové předměty i registraci ve výši 13.200 Kč byl věnován Nadačnímu

fondu Světluška.

Květinový bazar - konal se již potřetí. Pracovníci K klubu zajistili celou

akci od sběru pokojovek až po celodenní výprodej s doprovodným

tvořneím. Prodaly se všechny pokojovky a výtěžek šel na nákup

deskovek.

Den seniorů s Valerií Zawadskou - tradiční akce Den seniorů, při které

mohli vsetínští senioři oslavit svůj svátek, se odehrála v pátek 22. října

ve velkém sále Domu kultury Vsetín. Akci opět zorganizovaly

Masarykova veřejná knihovna Vsetín a Charita Vsetín za podpory

Ministerstva kultury ČR a města Vsetín. Záštitu převzal starosta Vsetína
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pan Jiří Růžička. Hostem 17. ročníku byla

herečka a dabérka Valérie Zawadská.

Přes 200 účastníků se tak dozvědělo něco

z jejího osobního i pracovního života,

zaposlouchalo se do zajímavých textů a

potěšilo se příjemnou atmosférou. O

hudební doprovod se postarala Valašská

cimbálová muzika. Na akci byly

prezentovány kulturní, vzdělávací,

sociální a zdravotní služby pro seniory,

účastníci se zde mohli setkat se zástupci

neziskových organizací, které tyto služby

poskytují a poznat jejich nabídku. Také si

mohli nechat změřit tlak.

Vycházky s knihovnou - pěší vycházky do

okolí Vsetína zajišťuje Jan Hazler. Jedná

se o nenáročné výlety pro seniory. I přes

omezení z důvodu pandemie se

uskutečnilo 18 výletů, během kterých se

ušlo 166 km a zúčastnilo se jich 408

turistů. Součástí byly také dva letní výlety,

kterých se účastnila i vnoučata - menší

děti (na Jarcovskou gulu a na Brumovský

hrad).

Seniorpasy - Turistické informační

centrum Vsetín je místem pro výdej

seniorpasů. Knihovna také slouží

celoročně jako zázemí a neformální

poradenské kontaktní a socializační

místo pro tuto skupinu.

Setkávání klubu Tilia v knihovně v Luhu.
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VÝSTAVY

Pedagogové na Valašsku – regionální

osobnosti z řad učitelů

Moje oblíbená knižní postava – práce dětí

z výtvarné soutěže pro děti z mateřských

škol

Daleko a přeci blízko - výtvarné práce

žáků ZUŠ Vsetín a ZUŠ Kostka vzniklé

během distanční výuky

Dobrovolnictví a sociální služby Vsetín –

Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín,

z.s., Sociální služby Vsetín, p.o.

100 let knihovny – výstava ke 100. výročí

MVK

Čteme. Čteme? Čteme! – čtenářské

životopisy a výsledky výzkumů o

čtenářství

Milan Kundera (neztracen) v překladech

– výstava věnovaná překladům

světoznámého spisovatele

Konopí – o využití konopí v minulosti a

dnes – partner Muzeum regionu Valašsko,

p.o.

Živá knihovna v komiksech - Amnesty

International ČR

Věřte – nevěřte – grafiky výtvarnice a

ilustrátorky Anny Dvořáčkové Martinkové
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Další výstavy

K klub: Výstava prací účastníků kurzu malováním k poznání (říjen –

listopad)

Centrální půjčovna: Menší tematické výstavky (více v oddílu centrální

půjčovna) a také prezentace nových e- knih.

Dětské půjčovny: Pravidelné výstavky knižních novinek a autorů

dětských knih.

HUDBA

Hudební doprovod během akcí knihovny

- Ženský pěvecký sbor Luženky pod vedením Mirka Urubka

(Portrét Ch. G. Masarykové

- Bolek Vjaclovský (Ahoj léto! a Letní čtení na střeše)

- Kateřina Mrlinová a Daniel Jakubík (autorské čtení Aleny

Mornštajnové)

- Žáci a pedagogové ZUŠ KOSTKA (Noc Literatury)

- Marie Davidová (autorské čtení Jiřího Mička)

- Valašská cimbálová muzika (100párty a Den seniorů)

- Petr Gregor (Listopad 1989 s Martinem Mejstříkem)
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- Bulletproof Puppets (Běh pro Světlušku)

- Jan Žamboch (Češi a krajina rumunského Banátu)

- José De La Hoz a Věrka Pavlíková (Milan Kundera neztracen v

překladech)

AKCE PRO DĚTI

Noc s Andersenem – nocování v knihovně tradičně věnujeme vítězům

soutěže O nejlepší čtenářskou třídu. V tomto roce bohužel nocování

nemohlo proběhnout v klasickém termínu, ale nakonec jsme se

nocování dočkali a to na konci června. Nocovala třída, která zvítězila v

soutěži O nejlepší čtenářskou třídu, ale už o rok dříve. Konkrétně to byla

třída 5. A ZŠ Ohrada. Sešli jsme se v šest hodin v knihovně a poté

vyrazili ven. Společně jsme procházeli venkovní hru Action bound –

Seekorka. Hra je tvořena pomocí mobilní aplikace, kdy se musí dojít na

konkrétní místo a odpovědět na otázku. Všechny otázky byly zaměřené

na knihy pro děti. Po návratu do knihovny byla večeře a detektivní

pátrání po knihovně a celou noc zakončila chvilka s roboty.

Pasování prvňáčků – Prvňáčky ze všech vsetínských základních škol

jsme pasovali na půdě jejich spádové knihovny (Dolní náměstí, Luh,

Rokytnice) a to za přítomnosti zástupců vedení města, ředitelky
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knihovny a paní knihovnice. Děti byly

pasovány opravdovým mečem a složily

slavnostní slib. Radost jim udělaly jak

drobné sladkosti, tak i třídní glejt a hlavně

Knížka pro prvňáčka. Pro tento rok to byla

knížka od Michaely Fišarové – První školní

výlet. (červen).

Prázdninová knihovna – čtenářská soutěž

Pročtené léto, Rande s knížkou naslepo,

hraní her, tvoření, celkem proběhlo na

dětských půjčovnách o letních

prázdninách 6 tvůrčích dílen, 1 noční

hraní deskových her a dva výlety

(červenec – srpen). Aktivity jsou pro děti

připraveny také během jarních a

podzimních prázdnin.

Příměstský tábor Do světa pohádek – již

po páté proběhlo pětidenní setkávání v

knihovně. Sedmnáct dětí ve věku 7 – 11 let

zažívalo v knihovně neobyčejná

dobrodružství. Během týdne si děti hrály,

tvořily, soutěžily a „cestovaly“ po

kontinentech. I v tomto roce se děti

vypravily na výlet, tentokrát byla cílem

rozhledna Vartovna. Vyrazili jsme ze

Sirákova a doputovali až do Prlova.

Ahoj, léto! – prázdniny ukončila venkovní

akce se zábavou v duchu olympijských

her. Čtení pohádek a příběhů s hudebním

doprovodem. Čtenářský koutek a hravé

čtení. Na děti čekal sportovní fotokoutek,

nejrůznější sportovní stanoviště, disciplíny

s roboty a mnoho dalšího. Dětem četl a o
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hudební produkci se postaral Bolek Vjaclovský (srpen).

Výletování s knihovnou – děti se svými prarodiči absolvovali výlety na

Hrad Brumov a na Jarcovskou gulu. Ve spolupráci s aktivními seniory –

dobrovolníky (červenec a srpen).

On-line tvoření – na jaře jsme opět pokračovali v on-line tvoření.

Z důvodu uzavření knihovny i škol jsme chtěli naše čtenáře, ale nejen je,

zabavit i jiným způsobem než je on-line škola. Na jaře jsme tvořili

karnevalové masky, ptáčky z vlny a velikonoční vajíčka.

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 2021 při

příležitosti¨slavnostního obřadu „Vítání občánků“ dárkovou sadu s

knížkou pro nejmenší a připravila sérii setkání rodičů s dětmi s názvem

Klub Paleček - pokračovali jsme v setkáních dětského klubu. Ten je

určen pro rodiče s malými dětmi zhruba do 3 let věku. Cílem těchto

setkání je pomoci rodičům rozvíjet předčtenářské dovednosti svých

dětí. V roce 2021 jsme se mohli začít bohužel setkávat až v druhé
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polovině roku a to ještě za omezených podmínek. Ale i tak proběhla

3 setkání. Společně s dětmi a jejich rodiči jsme si četli pohádky – např.

Zubr si hledá hnízdo, O veliké řepě atd. Náplní každého setkání je

i tvoření pro děti a malé hrací koutky.

Noci her, Book!Con - probíhá pod hlavičkou komiksového klubu

v K klubu.

SOUTĚŽE A HRY

O poklad strýca Juráša – 21. ročník dětské literární soutěže – próza,

poezie, komiks. Hlavním témem byla lež. Lež jako věž – soutěžící se

mohli rozepsat na témata Jak Karkulka v lese potkala…. Pinocchio a jiní,

Fake news, Baron Prášil z Valašska. Počet odevzdaných prací: cca 100

prací z 6 vsetínských základních škol. Všechna kola (městské, okresní i

krajské) byla vyhlášená kvůli nepříznivé situaci online. Ale i tak si

soutěžící mohli poslechnout práce svých spolužáků, kamarádů.

Nejlepší čtenářská třída – pátý ročník soutěže vyhlásily dětské

knihovnice pro žáky 2. – 5. tříd vsetínských základních škol. Do konce

února 2021 se tak mohly přihlášené třídy utkat ve čtenářských

dovednostech. Podmínky byly jednoduché: každý žák ze soutěžící třídy
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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 navštíví třída 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.

Ocenění si odnesly 4 třídy vsetínských základních škol: 2.A ze ZŠ

Trávníky (169 přečtených knih), 2.A ze ZŠ ze Rokytnice (96 přečtených

knih), 3.A ze ZŠ Rokytnice (49 přečtených knih) a úplně nejvíce knih

přečetla 5. třída ze ZŠ Integra (240 přečtených knih). Napříč třídami

měla úspěch kniha Školní detektiv od Zuzany Pospíšilové. Děti ji

hodnotily jako vtipnou a nejvíce je zaujal jeden z hrdinů Radílek.

Na vyhlašování vítězů této soutěže se také podepsala covidová doba.

Nemohlo dojít k ocenění tříd hromadně, a proto některé třídy byly

oceněny online a některé si pro svou cenu přišly přímo do knihovny.

Záštitu nad slavnostním vyhodnocením převzala firma Austin

Detonator, díky které si oceněné třídy odnesly pěkné dárky v podobě

knih a dalších odměn.

Actionbound - Seekorka - hledací venkovní hra za použití mobilní

aplikace z dílny dětských knihoven.
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VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ A SENIORY

Kurz Jak na tablet a chytrý telefon pro

seniory (23. 06. 2021)

Digitální odysea - Vzdělávání seniorů v

oblasti digitálních dovedností - pořádala

Moudrá Sovička. Jak na tablet, chytrý

telefon, jak správně ovládat PC a

bezpečně se pohybovat na

internetu.Tříhodinový seminář

(8 účastníků).

Navazující akcí bylo také individuální

poradenství pro zájemce z řad seniorů

(10 účastníků). Partneři akce: SenSen

Senzační Senioři, Nadace Vodafone

Česká republika.

Kurz Uzel na kapesníku nestačí -

trénování paměti

Aktivizační kurz trénování paměti a

mozkového joggingu vedený zábavnou

formou certifikovanou lektorkou Helenou

Gajduškovou. Termíny: čtvrtky 1x

měsíčně: 30. září, 21. října, 25. listopadu,

9. prosince od 15:30 hodin (10-15

účastníků).

Kurz Malováním k poznání

(15.9-16.10.2021)

Seznámení s různými technikami,

praktický nácvik a ukázky s lektorkou -

výtvarný projev jako prostředek poznání,

aktivizace a relaxace s terapeutickými

účinky s lektorkou Janou Šulákovou
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Témata (kombinovná technika): Krajina

snů, Na křídlech, Květy (kombinovaná

technika), Aura. Určeno seniorům a

zdravotně znevýhodněným osobám.

Uskutečněno za finanční podpory

Ministerstva kultury ČR (12 účastníků).

Virtuální univerzita 3. věku

Knihovna je konzultačním střediskem

České zemědělské univerzity v Praze. Více

na: e-senior.cz

- Mistři evropského barokního malířství 17.

století - online v MS Teams: březen -

duben 2021 (cca 20 účastníků)

- Pozoruhodný svět hub: říjen - prosinec

2021 (16 účastníků)

- Umění rané renesance v Itálii - říjen -

prosinec 2021 (28 účastníků)

Jak na chytrý telefon (6.10.2021)

Bezplatný kurz pro seniory v rámci Týdne

knihoven s lektorkou Petrou Románkovu -

2 skupiny (ráno a odpoledne - vždy 8

účastníků)

Praktické rady pro práci s chytrým

telefonem a ukázky využití jeho funkcí.

Workshopy „Čteme pro radost“ – pro

klienty vsetínských organizací: Naděje,

ELIM, ZŠ, MŠ a PŠ Turkmenská, SONS.

Proběhlo 5 setkání, každého se účastnilo

cca 15 osob.

Setkání zvukové knihovny - 1x měsíčně

Kurzy angličtiny (pokročilí a začátečníci)

s lektorkou Miluškou Štefanovou a kurz
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němčiny (konverzace) s Milenou Zbrankovou pro seniory – 1x týdně (30

hodin během školního roku - 10-12 účastníků na jeden kurz).

Probíhaly exkurze a konzultace pro cizince a poskytovány informační

letáky v ukrajinštině, mongolštině, vietnamštině a angličtině.

POČTY AKCÍ A ÚČASTNÍKŮ JSOU K DOHLEDÁNÍ VE STATISTICKÝCH
UKAZATELÍCH A ČÍSLECH

VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, VZDĚLÁVÁNÍ PRO PEDAGOGY

Knihovnické lekce, exkurze a informační vzdělávání pro školy

Je zpracována aktuální nabídka školám, jejíž důležitou součástí jsou

témata: čtenářská, mediální, sociální gramotnost s důrazem na

osobnostně-sociální výchovu, vyhledávání informací, kritické myšlení,

efektivní metody učení atd. Je kladen důraz na spolupráci s pedagogy

i s dalšími institucemi. Proběhla také akce „prvňáčci v září do škol a do

knihovny zdarma“.

Online besedy – z důvodu dlouhodobého uzavření škol, ale i knihovny,

se knihovna rozhodla oslovit školy s nabídkou online besed. Zájem



STRANA 89VÝROČNÍ ZPRÁVA MVK VSETÍN 2021

projevili zejména učitelé prvního stupně, ale několik besed proběhlo i s

žáky 2. stupně základních škol a taky se středoškoláky. V online

prostředí například proběhla beseda Ilustrátoři dětských knih, Tipy na

čtení, Současná česká literatura atd.

Bylo skvělé opět slyšet dětské hlasy a povídání v knihovně po

znovuotevření škol i knihovny. Besedy a informační lekce se vrátily opět

do dětských půjčoven a K klubu (podrobně v oddíle „dětské knihovny“).

Akreditované kurz pro pedagogy

Knihovna aktualizovala také svou nabídku akreditovaných kurzů pro

pedagogy – k původní nabídce kurzů přibyl 8hodinový kurz Využití

robotických hraček a technologií ve školní výuce.

CoderDojo

V první polovině roku klub pokračoval v započatém školním roce

2020/2021. Scházeli se ve dvou skupinách – mladší a starší děti.

Schůzky probíhaly každé úterý v online režimu přes platformu Discord.

Mentory byli i nadále Petra Románková, která vedla výuku v mladší

skupině a dobrovolníci Petr Burdík, Robert Loukota a Eva Kocsisová,

kteří vedli nebo pomáhali s výukou ve starší skupině. Mladší skupina se

věnovala programování ve Scratchi, starší skupina pak pokračovala
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v tvorbě webových stránek pomocí

Vue.js. V důsledku přechodu na online

výuku jsme zaznamenali pokles účastníků

- průměrná účast byla v každé skupině

okolo 4 dětí. Naším cílem však bylo

činnost klubu i přes nepříznivou

epidemiologickou situaci udržet a

neztratit kontakt s dětmi, což se díky

online schůzkám podařilo.

Díky množství mezinárodních online

aktivit jsme se také zvládli zapojit do

projektu Moonhack 2021, který pořádal

australský Code Club a pět dětí z našeho

klubu také přidalo své projekty do

mezinárodní přehlídky Coolest Projects,

kterou organizuje mezinárodní CoderDojo

v Irsku a která kvůli pandemii koronaviru

probíhala již druhým rokem online.

V září, po prázdninové pauze, zahájil klub

nový školní rok opět osobními schůzkami

v knihovně – 1x týdně v úterý, ve stejném

rozdělení do dvou skupin – mladší a starší

děti. I na podzim jsme se zapojili do

několika mezinárodních online aktivit. V

projektu AstroPi děti poslaly na

mezinárodní vesmírnou stanici pozdrav

astronautům napsaný v programovacím

jazyce Python a ve výzvě Moon Camp

Challenge si v aplikaci Tinkercad

vyzkoušely tvorbu 3D modelu základny na

Měsíci, lunárního vozítka, raketoplánu

nebo orbitální stanice. Při té příležitosti

se také dozvěděly mnoho zajímavosti o

Měsíci a podmínkách pro život na něm. Ke

konci roku začala mladší skupina
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pracovat na programování her ve Scratchi, starší skupina začala

pracovat na tvorbě webových stránek pomocí HTML a CSS.

Další vzdělávání s roboty a technologiemi pro veřejnost i uživatele se

specifickými potřebami

Díky podpoře projektu VISK 3 z MK ČR mohlo dojít k nákupu dalšího

vybavení v podobě programovatelných robotů a dalších zařízení. Toto

vybavení bylo využito pro lekce pro školní kolektivy i program pro

veřejnost při akcích jako Ahoj léto, Vsetínská noc nebo Noc her a také

při pravidelných Robohernách, které se konají 1x měsíčně v K klubu.

Vybavení z projektu Meet and Code bylo použito při dvou podzimních

online vzdělávacích akcích Pokecej si s Ohbotem! (29.9.) a Zábavné

projekty s micro:bitem, kterých se dohromady zúčastnilo téměř 40

účastníků. Do těchto aktivit byla zapojena také prezentace 3D tiskárny

s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o možnostech jejího využití v

knihovně.

AKCE V PARTNERSTVÍ

Pořádali jsme také akce ve spolupráci a v partnerství s dalšími

organizacemi a firmami nebo jim pronajímáme prostory (více v oddíle

„partneři“).
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KOMUNIKACE, PR,

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

A DÁRCŮM
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PR A KOMUNIKACE

Knihovna považuje efektivní komunikaci, PR, informování svých

uživatelů, partnerů, poskytovatelů financí a kontakt s širokou veřejností

za klíčové. Oceňujeme věrné čtenáře, pořádáme soutěže, nabízíme

poukazy a mnoho dalšího.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A WEB

Jsme aktivní na sociálních sítích (Facebook – 2 284 sledujících,

Instagram – 678 sledujících, YouTube kanál – 251 odběřatelů),

pravidelně aktualizujeme web www.mvk.cz i databázi "Valašské

osobnosti". Webovou stránku navštívilo 66 468 uživatelů, využívaly také

online katalog a elektronické zdroje.

Pravidelně zveřejňujeme upoutávky k novinkám z knihovního fondu,

činnosti katalogu a akvizice. Informace poskytujeme v češtině,

angličtině, ale také v ukrajinštině, mongolštině a vietnamštině.

MÉDIA A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Přispíváme do odborných časopisů Čtenář, Duha, Bulletin SKIP, novin,

poskytujeme rozhovory vmédiích, velmi dobrou spolupráci máme

s Regionální televizí, Valašským deníkem, Vsetínskými novinami, Českým
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rozhlasem a dalšími. Jednalo se

především o reportáže vztahující se k 100

letům výročí - o historii knihovny v pořadu

Apetýt Českého rozhlasu, výročí byl

věnován také seriál ve Vsetínských

novinách a Valašském deníku. Za zmínku

stojí také cyklus pořadu o zaniklých

vsetínských hostincích z dílny knihovny,

který zveřejnila Regionální televize.

Během roku je zpracovávána kronika

knihovny s podrobným přehledem dění v

knihovně včetně bibliografie a přehledu

MVK v médiích.

K našim službám a akcím zveřejňujeme

letáky a plakáty v tištěné i online

podobě, videa, využíváme "promítací

smyčku" ve Vsetínské nemocnici. Pro

zlepšení grafiky a prezentace využíváme

platformy Affinity, Canva, Corel, Adobe

Ilustrator, Prezi a Filmora.

Byla nově polepena venkovní část TIC s

motivy propagující náš region.

Během roku pořizujeme propagační

předměty (deka, hrnek, triko, taška atp.),

pořídili jsme si také služební trika s

potiskem.

Ediční činnost (elektronicky i tištěné):

Výroční zpráva 2020

Magazín knihovny (11x za rok)

Nabídka školám

Sborník 100 let knihovny

Letáky ke službám
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SPOLUPRÁCE, PARTNEŘI, KAMPANĚ

Knihovníci se jako tým zapojují do

různých aktivit, benefičních akcí, sbírek,

kampaní atp. Jmenujme ty

nejvýznamnější:

Sbírka pro Světlušku (včetně organizace

běhu),

Do práce na kole - knihovnický tým

najezdil v rámci této akce mnoho

kilometrů. „Akce na triko“ poskytla slevu

20 % na jednu novou roční registraci v

MVK Vsetín, kterou si mohli účastníci

DPNK vyřídit v období 1. - 31. května 2021

pro sebe nebo pro kohokoli blízkého,

pokud přijdou v triku "Do práce na kole".

Mohli také využít nabídky kávy zdarma v

K klubu. Knihovna věnovala „balíček z

knihovny“ i do tomboly při závěrečném

vyhlašování 4. června.

Sbírka vlčí máky válečným veteránům,

Sbírka SONS – slepecký pes v TIC.

Adoptovali jsme si zvířata v ZOO Zlín a

tím podpořili její činnost v době uzavření.

Vsetínský knižní bazar podpořil zdravotní

sestřičku a její rodinu v těžké životní

situaci.

Pomohli jsme také při propagaci

publikace Být sestrou z dílny Vsetínské

nemocnice a.s.

Byli jsme partnery Dne pro růžovou
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stužku (říjen).

Propagovali jsme své služby na festivalu

Tyfloart, který je přehlídkou zájmové

umělecké činnosti zrakově postižených

umělců (září).

Prezentovali jsme se na Orienťáku

duševního zdraví, který organizovala

VKCI.

Jsme partnery i na dalších městských

akcích (Valašské záření, Vsetínská noc,

Templářské slavnosti, letní knihovna na

koupališti atd.)

Knihobudky jsou umístěny třeba na

vsetínském koupaliště nebo ve vsetínské

nemocnici.

Vsetínská knihovna je zapojena v MAP

i v dalších pracovních a strategických

skupinách města zabývajících se

podporou čtenářské gramotnosti,

sociálními službami pro rodiny s malými

dětmi, seniory, zdravotně i sociálně

vyloučenými.

NOVÉ LOGO A VIZUÁLNÍ IDENTITA

K výročí si knihovna „nadělila“ nové logo a

vizuální identitu. Více k novému logu bylo

uvedeno hned v úvodní části této výroční

zprávy.
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DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU

Děkujeme partnerům, spolupracujícím organizacím, dárcům a

poskytovatelům dotací za jejich podporu.

K našim dárcům a finančním podporovatelům v rámci grantů v roce

2021 patřili: Sdružení VIA, z. ú., Austin Detonator a.s., Kayaku Safety

Systems Europe a.s., Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR,

Zlínský kraj, Radegastovna U Lva.

Za spolupráci děkujeme také organizacím: zřizovateli Městu Vsetín,

Centru pro integraci cizinců Zlín, Rodinnému a mateřskému centru

Vsetín, Charitě Vsetín, Diakonii Vsetín, vsetínským školám a školkám,

Vsetínské nemocnici a.s., Domu kultury Vsetín a kinu Vatra, Muzeu

regionu Valašsko, Onko Duha, VKCI, Lísce, Úřadu práce "Záruky pro

mladé ve Zlínském kraji" a dalším.

Především za odbornou podporu a spolupráci děkujeme knihovnám:

Národní knihovně v Praze, Moravské zemské knihovně v Brně, Knihovně

Františka Bartoše ve Zlíně, oborovým sdružením SKIPu a SDRUKu a

dalším. Děkujeme i dalším podporovatelům, příznivcům, fanouškům,

jednotlivcům a dobrovolníkům, spřízněným organizacím.
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Za unikátní sbírku fotografií a obrázků

starého Vsetína děkujeme paní Jarmile

Srovnalíkové. Obrazy starého Vsetína po

celý život sbíral, třídil a popisoval její

otec, pan František Suchý (1925-1988),

známý vsetínský společenský organizátor

a turista, který se podílel i na stavbě

hvězdárny. Ručně vyrobená fotoalba si je

možno prohlédnout v regionálním

oddělení Masarykovy veřejné knihovny

(3. patro, Dolní náměstí).

Děkujeme Věře Goldové za cenný dárek -

publikaci od významného, mezinárodně

uznávaného vsetínského rodáka Václava

Ciglera, knihovně. Bude tak lépe

k dispozici studentům i veřejnosti se

zájmem o výtvarné umění zejména

v souvislosti s prostorovým uvažováním.

Více o autorovi v naší databázi.

Děkujeme i za další knižní dary.

„Knihovna pro mě znamená domeček.
Zázemí. Místo, kam se lze uchýlit v nouzi
i v radosti, sejít se s někým, sejít se s
knihou, spočinout, zaměstnat dítě,

načerpat inspiraci,
načerpat energii, najít klid. Prostorný

a světlý domeček obydlený milými lidmi.“
Katka K.
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LIDÉ A ORGANIZACE

TÝM KNIHOVNY

Knihovna pro mě znamená hlavně zábavu a jelikož se ji nebráním, rád
ji více než ċasto navštěvuji. Kniha k životu patří jako dobré jídlo a pití.“

Roman P.
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LIDÉ

K 31. prosinci 2021 pracovalo ve vsetínské knihovně celkem 28

zaměstnanců a jedna pracovnice uvolněna pro výkon funkce. Během

roku došlo k personálním změnám, odchodu 2 zaměstnanců a nástupu

1 nové pracovnice.

Naše řady posílili také 4 dobrovolníci při různých aktivitách knihovny,

kteří vypomáhali během akcí knihovny nebo při turistických vycházkách

a dalších činnostech.

V rámci odborné praxe studentů se zapojili 4 praktikanti.

VZDĚLÁVÁNÍ

Pravidelně probíhalo vzdělávání pracovníků knihovny, kdy celkem

absolvovali všichni zaměstnanci knihovny 203 vzdělávacích akcí fyzicky

a 540 akcí online, což činilo celkem 2 505,5 hodiny. Náplň kurzů a

seminářů je různorodá: odborné knihovnické činnosti, technologické

novinky, literární oblasti a podpora čtenářství, angličtina, BOZP,

elektronické zdroje, fundrising, ekonomické, personální a právní

činnosti, konference a pracovní skupiny, regionální témata, turistická

informační centra, PR, grafika, IT dovednosti, digitalizace, udržitelnost
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atd. V září proběhla odborná exkurze do

knihoven v Českých Budějovicích, v Písku

a v Táboře. Jednoznačně nás krize

spojená s epidemií posunula k novým

způsobům komunikace, vzdělávání a

touze získávat nové znalosti a

dovednosti. Probíhají týmové porady,

pravidelné čtvrtletní porady se

vzděláváním, pracovníci MVK často

poskytují konzultace v různých tématech

z oblasti knihovnictví.

Vedoucí knihovny se také účastní

důležitých porad, školení a setkání

souvisejících s oborem knihovnictví na

nejvyšší úrovni, řešící strategické

směřování knihoven, grantové možnosti,

připravované výzvy a další systémové

věci (CASLIN, konference Kultura atd.)

Zástupci knihovny jsou členové

odborných komisí, spolků a sdružení,

pracovních skupin i na úrovni ČR (např.

projekty S knížkou do života, Koncepce

rozvoje knihoven 2020 – 2030, SKIP, SDRUK

atp.)

Často při různých školeních a

konferencích probíhá prezentace dobré

praxe MVK Vsetín. Např. konference

Knihovny současnosti (Olomouc – září),

Jak budovat makerspace (Brno –

listopad), Knihovna, prostor přátelský pro

rodinu, pro seniory (online – pro Zlínský

kraj), prezentace v rámci MAP - ZK.



STRANA 102 VÝROČNÍ ZPRÁVA MVK VSETÍN 2021

KONTROLY

U žádné z kontrol nebyla shledána žádná

- kontrola 6/2021 BOZP + PO

- 9/2021 Administrativní veřejnosprávní kontrola – ověření

implementace a dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím

TÝM PRACOVNÍKŮ KNIHOVNY JE DOPLŇOVÁN TAKÉ PRAKTIKANTY
A OBOHACEN DOBROVOLNÍKY

„Moc se nedivím, že jste vyhráli cenu o nejlepší městskou knihovnu…
Vsetínská knihovna má podle mě vysokou úroveň a široké spektrum
činností a nabídky. Ale i kdybyste žádnou cenu nevyhráli, stejně pro

mě (a celou naši rodinu) budete skvělá knihovna, do které rádi
chodíme, kde se setkáváme s vlídnými ochotnými zaměstnanci

a spoustou dobrých nápadů a zajímavých přednášek. Přejeme všem
lidem z knihovny, ať je práce baví, mají mezi sebou dobré vztahy,

spokojené uživatele a taky dostatek prostředků na dobré fungování
knihovny. Díky, že tu jste.“ Tomáš a Magda H.
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TECHNIKA A VYBAVENÍ

„Vsetínská knihovna, nebo chcete-li MVK, je pro mne milé prostředí s
pozitivní atmosférou, kde naleznu zábavu i poučení. Krásným bonusem
je možnost potkávat zajímavé a nevšední osobnosti na přednáškách

a besedách.“ Pavel K.
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TECHNIKA

Knihovna pravidelně obnovuje své technické vybavení. Považuje za

klíčové jednak nabídnout uživatelům možnost seznámit se a vyzkoušet

práci s různými technickými novinkami (3D tisk, programovatelní roboti,

virtuální realita atd.), dále pak využít technické a softwarové vybavení

ke zkvalitnění svých služeb, což se ukázalo naprosto zásadní při

epidemiologické situaci a přechodu knihovny do "online prostředí".

Knihovna byla, alespoň v základu, vybavena (a tedy připravena) novou

audiovizuální technikou, která umožnila streamování, online přenosy i

zpracování videí.

V roce 2021 byla knihovna dovybavena novou výpočetní technikou:

- kamera, webkamera

- streamovací software

- pc pro streamování a střih videa

- aktivní reprobedny pro ozvučení

- klíčovací plátno

- mobilní osvětlení pro fotografování a natáčení videa

- 3 prezentační obrazovky

Dále pak PC, notebooky, digitálním fotoaparátem atd. Díky podpoře
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projektu VISK 3 v MK ČR mohlo dojít k nákupu dalšího vybavení

v podobě programovatelných robotů a dalších zařízení, konkrétně

programovatelných robotů Bee-Bot (6 ks) a Blue-Bot (6 ks),

programovatelných robotů makeblock mTiny (3 ks), mikropočítačů BBC

micro:bit (6 ks) s mnoha rozšířeními, která umožňují stavbu

nejrůznějších projektů, rozšíření pro roboty Makeblock mBot a mBot

Ranger a také 2 ks headsetů pro virtuální realitu Oculus Quest 2.

Z projektu Meet and Code bylo pořízeno dalších 6 ks mikropočítačů

BBC micro:bit s rozšířeními a stavebnicemi a roboti s podporou umělé

inteligence Ohbot 2.1 a Ohbot Picoh.

„Knihovna pro mne znamená možnost v příjemném prostředí se
věnovat pravidelnému pročítání denního tisku, studiu mnoha časopisů
různého zaměření s možností výpůjček. Rovněž mám rád možnost si
vypůjčit hudbu na CD, v knihovně nepřeberné množství knih všeho
zaměření a to vše v kolektivu příjemných, ochotných pracovníků

knihovny.“ Miroslav B.
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VYBAVENÍ

Aby knihovna zůstala pro své uživatele atraktivním a příjemným

místem, je třeba stále doplňovat a obměňovat její vybavení a zařízení

včetně údržby interiéru.

Sídlištní knihovna v Luhu prošla částečnou rekonstrukcí – bylo

vymalováno, položen nový koberec a vyměněna okna v budově, kde

knihovna sídlí. Úpravy také proběhly na přístupovém schodišti k

půjčovně a došlo i na výměnu vstupních dveří. Vymalována byla i

dětská půjčovna v centrální budově. V centrální půjčovně na Dolním

náměstí byly provedeny úpravy v uspořádání knihovního fondu –

vyrobeny nové regály a přeorganizováno uspořádání naučné literatury.

Byla vyměněna deska u centrálního výpůjčního pultu. Byly nově

přečalouněny židle v čítárně a K klubu. Na tři oddělení byly pořízeny

terminální tiskárny dokladů. Byly vyměněny žaluzie v kancelářích a

pořízen kávovar pro zaměstnance. Před TIC byl umístěn nový box na

vracení knih – Vráťa a nově velkoplošně polepeno skleněné průčelí TIC

fólií s regionálními motivy a tím vkusně obnoven vzhled budovy

knihovny.
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HOSPODAŘENÍ

A PROVOZ

„Knihovna pro mě znamená hodně radosti z knížek, hodné paní
knihovnice, že tam můžu být na táboře a hrát hry na Noci her

v knihovně.“ Eliška S.
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Masarykova veřejná knihovna Vsetín konsolidovala v roce 2021 dva

základní interní rozpočty:

- rozpočet MVK (provozní příspěvek zřizovatele Města Vsetín)

- rozpočet regionálních funkcí knihoven (dotace Zlínského kraje)

Dalším významným zdrojem financování je grantová činnost (např. MK

ČR, ZK).

Sebastian: „Jsem v knihovně rád kvůli hračkám, počítači, komiksům a
hrám. Mají tam polštářky s bludištěm a super vajíčkové sedátko, do
kterého se můžu zavřít. A líbí se mi, že výtah jezdí tak pomalu, protože

si stihnu tu jízdu užít“.

Sven: „Podle mě teda výtah jezdí až moc pomalu… Ale taky se mi líbí
vajíčková židle, počítače a komiksy. A kytičky u vchodu a že je tam

hodně světla.„
sourozenci Sebastian a Sven L.
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Dotace, příspěvky 2021

Poskytovatel a účel Kč

Město Vsetín

neinvestiční příspěvek na provoz 18 374 769,00

Zlínský kraj

neinvestiční příspěvek na regionální funkce knihoven 2 985 000,00
Fond Zlínského kraje - Program na podporu kulturních aktivit

Fond Zlínského kraje)

„Literární Vsetín“

25 000

Knihovna 21. století

„Trvale udržitelná knihovna – Kde budeme za dalších 100 let“
21 000,00

Knihovna 21. století

„Knihovna bez bariér – pořízení zvukových knih pro uživatele

zvukové knihovny se zrakovým postižením“

10 000,00

VISK 7,
„Digitalizace a zpřístupnění regionálních periodik na Valašsku“ 45 000,00

VISK 9/II

„Harmonizace národních autorit s lokálními autoritami MVK

Vsetín 8“

58 000,00

VISK 3
„Technologické hřiště BOTník“

116 000,00

VISK 3

„Audiovizuální multimediální studio pro online vzdělávání a

prezentaci regionálních aktivit knihovně“

90 000,00

VISK 3

„Multimediální laboratoř pro neformální vzdělávání ve Vsetíně“
81 000,00

Kulturní aktivity ZPO a seniorů, „Bezbariérová knihovna

Akademie seniorů a zrakově handicapovaných ve Vsetíně“
31 000,00

Kulturní aktivity ZPO a seniorů

„Dny seniorů a zdravotně handicapovaných ve Vsetíně“
33 000,00

Státní fond kultury České republiky

„Literární Vsetín“
65 000,00

Národní knihovna České republiky

„Nabídka interkulturních služeb v Masarykově veřejné knihovně

Vsetín"

60 000,00

Úřad práce České republiky

Příspěvek na pracovní místo
153 000,00
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Dary 2021

Poskytovatel a účel Kč

Sdružení VIA, z. ú.

„Pokecej si s Ohbotem“ a „Zábavné projekty s micro:bitem“ 20 000,00

Austin Detonator a.s.

účelový dar na podporu akce pro děti „Noc her s Austinem“ 3 000,00
účelově určený dar na pořízení knih či jiných forem odměny pro

úspěšné účastníky dětské čtenářské soutěže „O nejlepší

čtenářskou třídu“ Ze vsetínských ZŠ)

5 000,00

Kayaku Safety Systems Europe a.s.

účelově neurčený dar na akce a aktivity pro veřejnost v roce 2021 10 000,00
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NÁKUPY

dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 000,00): Kč 0,00

dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 000,00): Kč 0,00

drobný hmotný majetek (1 000,00 – 40 000,00 Kč): Kč 742 806,90

(knižní box, knihovnické regály, PC 4 ks, notebooky 5 ks, pokladny pro

evidenci tržeb v TIC, dětském oddělení a Rokytnici, z projektů: kamera,

web kamera, IP kamera, reprobedny, mikrofony, roboti, brýle pro

virtuální realitu, mobilní osvětlení, tablety 6 ks, grafické tablety 3 ks, PC

4 ks, zobrazovací technika 3 ks, 3D pera 6 ks, mixážní pult, barvená

tiskárna aj. )

drobný nehmotný majetek (500,00 – 60 000,00 Kč): Kč 31 855,92

(knihovnický software, virtuální vzdělávací hry)

PROVOZ

03/21 – renovace výpůjčního pultu v centrální půjčovně (14 883 Kč)

04/21 – revize elektroinstalace

(12 693 Kč)

04/21 – malování v provozovně Luh (37 155 Kč)

05/21 – oprava knihovnického vybavení (48 727 Kč)

06/21 – výměna žaluzií (71 143 Kč)

08/21 – čištění koberce v sále (5 248 Kč)

09/21 – servisní prohlídka klimatizací (20 800 Kč)

11/21 – přečalounění židlí v K klubu

(21 931 Kč)

11/21 – výmalba dětského oddělení (10 620 Kč)

12/21 – oprava knihovnického vybavení (6 050 Kč)
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PROVOZ TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA VSETÍN

Turistické informační centrum bylo od září 2006 začleněno do

organizační struktury Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Přestalo být

tedy součástí organizační struktury Městského úřadu Vsetín a

pravomocně se stalo samostatným provozem MVK Vsetín. Celkové

náklady činily 1 500 168,07 Kč a celkové výnosy 1 501 424,36 Kč.

Stav majetku MVK Vsetín

V pořizovacích cenách k 31.12.2021 dle jednolivých majetkových účtů

Dlouhodobý hmotný majetek 3 642 569,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 9 452 404,35

Dlouhodobý nehmotný majetek 983 542,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 953 336,57

Umělecké předměty 104 450,00

Celkem 15 136 301,92
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2021
Náklady celkem v Kč 22 963 346,47
1. Osobní náklady 15 417691,86

Mzdové náklady 11 195 135,00

Zákonné sociální pojištění 3 622 210,00

Zákonné sociální náklady 600 346,86

2. Materiál, energie, prodej zboží 3 671 453,55

Materiál 2 290 891,21

Prodané zboží 113 785,43

Energie 1 266 776,91

3. Služby 2 668 358,64

Oprava a udržování 297 888,12

Cestovné 141 058,00

Náklady na reprezentaci 60 359,75
Služby ostatní / včetně vedlejší

činnosti
2 169 052,77

4. Jiné ostatní náklady 875 956,42

Drobný hmotný a nehmotný matetek 774 662,82

Ostatní náklady z činnosti 101 293,60

5. Odpisy DHM 329 886,00

Příjmy celkem v Kč 22 979 138,97
1. Provozní dotace 22 087 796,00

Dotace MěÚ 18 374 769,00

Dotace na RF 2 985 000,00

Příspěvek ÚP 153 000,00

Granty, projekty 575 000,00

MK ČR 550 000,00

Zlínský kraj 25 000,00

2. Vlastní činnost 891 369,97

Výnosy vlastní činnosti 789 121,69

Zápisné 332 771,00

Upomínky, ztráty, MVS 85 687,00

Kopírování 17 662,00

Prodej TIC 172 155,00

Kurzy pro veřejnost 52 400,00

Ostatní 128 446,69

Zúčtování fondů a ostatní výnosy 66 991,10

Vedlejší činnost 34 867,00

Úroky 390,18

Hospodářský výsledek (zisk) 15 792,50



Deník malého
poseroutky
a Minecraft

knihovna, studovny,
akce, internet,
onlinenávštěvy

4 162 NAJETÝCH

KILOMETRŮ
v okrese Vsetín

MEZIKNIHOVNÍ
VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

VYPŮJČENÝCH

E-KNIH
DESKOVÝCH

975 HER

VÝPŮJČKY

474

1 573

NEJVÍCE SE ČETLO

DĚTI

CELKEM PŘÍJMY

KONZULTACÍ

PORAD
poradenská a konzultační

činnost

OBSLUHOVANÝCH
KNIHOVEN OKRESU

VSETÍN

metodika, konzultace, fond,
projekty

6 327 REGISTROVANÍ

UŽIVATELÉ

716

73

VSETÍN
26 089 VELIKOST

OBSLUHOVANÉ POPULACE

209 868

Z TOHO 1 731
DO 15 LET

NÁVŠTĚVNÍCI

189 065

knihy, časopisy, CD, deskové hry,
e-knihy, hračky a didaktické
pomůcky, deštníky, brýle…

ROZVÁŽKA
KNIH

ve fondu

100 LET

22 979 138,97

CELKEM VÝDAJE

22 963 346,47

GRANTY

575 000,00
ROI 8,00 KČ



Masarykova veřejná knihovna Vsetín
2021

OTEVŘENO

TÝDNĚ

53,72 kč

NÁVŠTĚVY WEBU
66 468

NOVÉ
TECHNOLOGIE
ozoboti, BBC micro:biti,
mBoti, 3Dtisk, virtuální
realita, samoobslužná
zařízení, výpočetní

technika, audio a video
technika

ONLINE
NÁVŠTĚVY

28 TÝM
zaměstnanců

564 AKCÍ
KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ A KOMUNITNÍ

pro dospělé, děti, rodiny s dětmi,
seniory, školy, veřejnost

TITULŮ
K VYPŮJČENÍ

123 222

100 265

WWW. MVK.CZ

45
HODIN

nákup knihovního fondu na
jednoho obyvatele ve
Vsetíně

partneři
dobrovolníci
spolupracující organizace

dárci, sponzoři
Město Vsetín
Zlínský kraj

DĚKUJEME

PROJEKTY
Literární Vsetín, CoderDojo, Bookstart -
S knížkou do života, Březen měsíc čtenářů,
udržitelnost, S knížkou pro prvňáčka,
pasování prvňáčků, péče o lidi s
postižením - přístupná knihovna, cizinci
v knihovně, Noc literatury, Běh pro
světlušku, VISK 3 a K21 - MK ČR, Paleček,
soutěže, Noci her Den seniorů a další!

NEJVÍCE SE ČETLO

DOSPĚLÍ
Listopád, A. Mornštajnová
Šikmý kostel, K. Lednická

Týdeník Květy
Téma
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