
 

 

Zápis z porady profesionálních knihoven konané 

26. listopadu 2018 v MěK Moravský Krumlov 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Poslední letošní porada se konala v MěK Moravský Krumlov, aby měly knihovnice možnost 

poznat ostatní profesionální knihovny v regionu a dovědět se o jejich fungování. Navázali 

jsme tak na loňskou poradu, která se konala v MěK Hrušovany nad Jevišovkou.  

 

Program: 

 

1. Úvodní slovo pana ředitele MěKS Bořivoje Švédy 

Pan ředitel přivítal knihovnice v MěK Moravský Krumlov a pohovořil o její 

rekonstrukci, která probíhala v roce 2013.  

 

2. Činnost MěK Moravský Krumlov pro školy 

Vedoucí MěK Moravský Krumlov Martina Nováková odprezentovala kompletní 

informace o činnosti knihovny pro školy. Zapojují se do celostátních projektů jako je 

Knížka pro prvňáčka, je zaměřena na 1. třídy. Podařilo se navázat spolupráci s MAS 

Moravský Krumlov, která zajišťuje financování knih pro děti.  

Pasování prvňáčků probíhá na 3 místech. Děti si kromě knihy odnesou záložku, 

průkaz do knihovny a vstupenku na koupaliště. 

Ve Škole naruby, které se účastní děti 2. tříd, obdrží čtenářské deníčky. Děti čtou 

s rodiči nebo prarodiči a navzájem se známkují. Vyhodnocení této akce bývá v červnu. 

Čtenářské pasy jsou určeny pro žáky 3. tříd. Tento projekt navazuje na Školu naruby. 

Noc s Andersenem je tradiční akce, která vznikla v knihovně Bedřicha Beneše 

Buchlovana v Uherském Hradišti a je vždy tematicky laděná.  

Dále pořádají literárně-výtvarné dílničky, které jsou pořádány na základě literárního 

tématu, a na konci se tvoří nějaký výrobek s ním související.  

Lovci perel jsou projektem na podporu dětského čtenářství. Za přečtenou knihu 

získávají čtenáři perlu. Vítězem je čtenář s nejvyšším počtem perel. 

V letošním roce se nově zapojili do JM Čte. Připravena byla řada doprovodných akcí. 

Zapojila se MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ.  

Pohádkové Vánoce probíhají 1. adventní víkend a vyzývají širokou veřejnost ke 

strávení pohodového dne v knihovně. Děti si mohou hrát různé hry, číst s rodiči nebo 

malovat. 

Spolupráce probíhá s MŠ, ZŠ, SŠ, knihovnami v okolí či Tyflocentrem.  

 

3. Dílničky v MěK Moravský Krumlov 

Knihovnice paní Radmila Dvořáková seznámila přítomné s tématy a náplní literárně-

výtvarných dílniček. Nejdříve je předčítáno z knihy, která musí mít nějaké poselství. 

Ke každé dílničce jsou vytvořeny pracovní listy. Na konci probíhá tvoření k tématu.  

Příklady použitých knih: Neotesánek, Lentilka pro dědu Edu, Sísa Kyselá, Pipi Dlouhá 

punčocha, Králík málem králem…  



 

 

 

 

4. Projekty MK ČR 

Podány byly informace o dotačních řízeních MK ČR – Knihovna 21. století a VISK 3. 

Knihovnu 21. století lze využít na podporu práce s handicapovanými uživateli, 

národnostními menšinami či k pořádání kulturně-vzdělávacích aktivit. Minimální 

požadovaná částka je 10 000 Kč a spoluúčast je 50 %.  

VISK 3 slouží především k nákupu technického vybavení pro knihovny. Termín 

podání přihlášek je do 10. prosince 2018. 

  

5. Novela standardu VKIS a RF 

V rámci tohoto bodu porady byly podány informace o chystané novele Metodického 

pokynu MK k vymezení standardu VKIS a Metodického pokynu k zajištění výkonu 

regionálních funkcí. 

V rámci standardu VKIS budou v jednotlivých indikátorech použity celostátní 

průměry z r. 2017. U obnovy knihovního fondu přírůstky došlo ke snížení z 10 % na 

7 %. Počet veřejně přístupných internetových stanic bude možné omezit, pokud 

knihovna nabídne wi-fi připojení k internetu a dostatečné množství elektrických 

zásuvek.  

Nově bude také řešena problematika personálního zajištění knihoven a doplněny 

informace o kvalifikaci a vzdělávání pracovníků knihoven. 

Přidán bude nový indikátor týkající se kulturních, vzdělávacích a komunitních aktivit 

knihoven, jehož cílem je podpora knihoven jako komunitních center obcí.  

V metodickém pokynu k vymezení RF budou zaneseny úlohy zřizovatele obsluhované 

knihovny a úloha obsluhované knihovny. Přibude nová regionální funkce, a to 

podpora kulturních, vzdělávacích a komunitních aktivit.  

 

6. Oceňování knihoven 

Sděleny byly informace k proběhlému oceňování knihoven v MZK Brno. 

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/knihovnicka-slavnost/komunitni-knihovna-

jihomoravskeho-kraje-2018 Pro inspiraci byly představeny všechny vítězné knihovny 

dle velikostních kategorií. Knihovny byly motivovány ke komunitní činnosti i zasílání 

nominací v dalších ročnících.  

Kladen byl důraz také na řádnou aktualizaci informací na webových stránkách 

knihoven, včetně plánovaných i již proběhlých akcích. Přidány byly tipy na možnosti 

práce s uživateli.  

 

 

 

Zapsala: 

Jana Sikorová 

Regionální oddělení 
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