
Zápis z porady regionu, konané dne 7.12.2016 v Městské knihovně Hodonín 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Odborný seminář na téma „Bezpečnost na internetu – praktická ukázka čtenářské 

lekce“, přednášející Alena Přikrylová, Městská knihovna Hodonín 

3. Statistické výkazy o knihovně za rok 2016 

4. Prezentace oceněné knihovny – Městská knihovna Ždánice 

5. Aktualizace adresáře knihoven, webových stránek 

6. Dotační programy na rok 2017 – přehled podaných žádostí, shrnutí roku 2016 

7. Informace z knihoven regionu 

8. Různé 

 

 

1. Zahájení – M. Švejcarová 

 

2.  Odborný seminář na téma „Bezpečnost na internetu – praktická ukázka čtenářské 

     lekce“, přednášející Alena Přikrylová, Městská knihovna Hodonín 

 

     Ukázka lekce pro 5. – 7. třídu. Zdroje: 

     www.bezpecnyinternet.cz      

     Videoklip na YouTube -   Facebook vs. Realita. 

 

3. Statistické výkazy o knihovně za rok 2016  – M. Švejcarová 

   Roční výkaz o knihovně za rok 2016 se odevzdává ve 2 exemplářích do 27.ledna 2017  

    pověřené knihovně (spolu se souhlasem k publikování údajů). Po zpracování dat do   

    elektronické podoby bude 1 exemplář vrácen knihovnám.   

    Každá knihovna napíše komentář o své činnosti, např. jaké akce pořádala, zda zahájila 

    automatizovaný výpůjční protokol, zda si pořídila webové stránky, on-line katalog, zda  

    získala finanční prostředky z dalších zdrojů, např. MK ČR, JMK, SKIP, atd., zda byla  

    knihovna přestěhována, jakých vzdělávacích akcí se knihovník zúčastnil, počet hodin  

    na těchto akcích, … 

    V ročním výkazu došlo ke změně jen v oddílu VI. Zaměstnanci, je tam uvedeno více typů   

    škol u dosaženého vzdělání zaměstnanců.  

 

    Roční výkaz lze vytisknout na NIPOS -  www.nipos-mk.cz (Statistika kultury - Kult (MK)   

    12-01 Knihovny - Roční výkaz o knihovně za rok 2016). 

    Každá knihovna dostala Metodický pokyn a výkazy ve 2 exemplářích.   

     

   Na www.nipos-mk.cz je k vytištění také nový Deník knihovny na rok 2017 a 2018 (silný a    

   tenký). V novém Deníku knihovny jsou změny v definicích, např. Kulturní a vzdělávací   

   akce pro veřejnost (definice č. 63 a 64) – upřesněno, co zde vykazovat.     

    

    

4. Prezentace oceněné knihovny – Městská knihovna Ždánice- – Mgr. M. Wolfová     

V Brně proběhlo 30.11.2016 slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského 

kraje.  

    Za náš region byla oceněna Městská knihovna Ždánice jako nejlepší profesionální      

    knihovna. 

    viz prezentace 

http://www.bezpecnyinternet.cz/
http://www.nipos-mk.cz/
http://www.nipos-mk.cz/


 

     Jako osobnost našeho regionu byla nominována Ing. Marie Škorpíková z Obecní knihovny   

     Ratíškovice. 

     Oběma knihovnicím blahopřejeme. 
 

5.  Aktualizace adresáře knihoven, webových stránek – M. Švejcarová, M. Koláčková 

 Centrální adresář knihoven  

 Sloučily se 2 báze - Adresář knihoven a informačních institucí ČR (ADR) a Evidence 

 knihoven MK ČR. K 31.8. došlo k aktualizaci údajů. Údaje by se měly aktualizovat 

 1x ročně nebo při každé změně.    

 Bylo prakticky ukázáno na Místní knihovně Kelčany, kde je nová knihovnice.  

 Postup:  

 www.caslin.cz – vstoupit  - vpravo je Hledej – Hledat knihovnu – např. Kelčany – objeví     

 se knihovny (nebo jen 1) – vybereme tu správnou – klikneme na ni – Aktualizace záznamu    

– vyplníme siglu a heslo – doplníme všechny potřebné údaje o knihovně 

 Sigla našeho regionu začíná vždy HOG a je uvedená u každé knihovny. O heslo se napíše    

 p. Bedřišce Štěpánové na mail: bedriska.stepanova@nkp.cz, tel.: 221 663 379. 

 Na těchto stránkách je i podrobný postup vyplňování údajů:  

 www.caslin.cz – vstoupit – Databáze pro vyhledávání – Centrální adresář knihoven a    

 informačních institucí v ČR-báze ADR – On-line aktualizace dat v bázi ADR. 

 

 Aktualizace webových stránek knihoven 

 viz prezentace  

 

6. Dotační programy na rok 2017 – přehled podaných žádostí, shrnutí roku 2016 -   

 M. Švejcarová  

    V roce 2016 bylo realizováno 9 projektů VISK3 pro neprofesionální knihovny regionu. 

    Na rok 2017  je podáno 5 žádostí.   

    viz. příloha 

 

    Na zpracování těchto projektů se podílela pověřená knihovna. Termín odevzdání projektů   

    byl do 10.12.2016.     

 

    Dotace JMK na vybavení knihoven 

    Pro obce do 3.000 obyvatel, 21 knihoven. 

    viz prezentace 

 

    Dotační programy SKIP – projekty SKIP Velká Morava 

    Z našeho regionu se zúčastnily 4 knihovny  - Hroznová Lhota Lipov, Šardice, Vracov.  

   

    Bc. J. Štípská     

    V říjnu se v rámci dotace JM kraje na regionální funkce uskutečnily besedy pod     

    názvem „Napříč časem v dílech regionálních autorů“. V 5 knihovnách (Hovorany, Hrubá   

    Vrbka, Nechvalín, Petrov, Věteřov) se čtenářům představili spisovatelé Naďa Horáková, 

    Vladimíra Klimecká a  Jan Halíček. Téma přednášek bylo zaměřeno na různá historická 

    období v tvorbě současných autorů našeho regionu. Součástí besed byla výstavka dětských      

     prací na téma „Má oblíbená historická postava“ ve spolupráci s MŠ a ZŠ. 

     viz prezentace 

 

     Na příští rok 2017 zatím žádné besedy pro knihovny našeho regionu neplánujeme.   

http://www.caslin.cz/
mailto:bedriska.stepanova@nkp.cz
http://www.caslin.cz/


     Knihovny by se mohly inspirovat tímto projektem a samy zorganizovat besedu, autorské 

     čtení.    

     Pověřená knihovna  může pomoci s kontakty na autory, navrhnout a vytisknout plakát atd. 
 

      

 

7. Informace z knihoven regionu  

V několika knihovnách našeho regionu došlo k personálním změnám, nové knihovnice jsou 

v těchto knihovnách: 

    Kelčany – od 1.10. – Dagmar Šebestová 

    Nová Lhota  – od 1.11. – Mgr.Anna Okénková 

    Mikulčice – od 1.1.2017 – Petra Lacková 

 

     

 

 8. Různé 

    M. Švejcarová 

    

    Revize 

    V roce 2016 proběhly revize knihovního fondu v 15 knihovnách. Bylo zrevidováno celkem   

    88.896 knihovních jednotek, z toho 74.371 v AKS. 

 

   Automatizovaný knihovní systém Clavius  

   AKS Clavius se bude vyvíjet jen do roku 2020, do té doby se budou platit updaty. Od roku   

   2021 nebudou v systému žádné novinky, nebudou se platit updaty. Firma LANius zavedla                          

   nový, plně webový automatizovaný systém Tritius.   

   Pokud někdo žádá o dotaci na AKS, teď je v podmínkách, že pokud dotaci získá, nesmí   

   AKS (v rámci dotace) dalších 5 let měnit. 

    

   Výpůjčky zvukových knih v rámci výměnných souborů 

   Knihovny, které si od nás půjčují zvukové knihy z VF, se musí nahlásit do „Seznamu     

   knihoven, které půjčují nebo shromažďují zvukové záznamy“. Jedná se o 18 knihoven,    

   p. Švejcarová je všechny zaeviduje. Za tyto knihovny platí NK autorské poplatky. 

    

   Metodické návštěvy 

   V roce 2017 se hned v lednu a únoru uskuteční metodické návštěvy hlavně v těch   

   knihovnách, které získaly dotaci JM kraje na rekonstrukci a vybavení. Je potřeba udělat   

   fotodokumentaci a dát na web MěK Hodonín do sekce region tyto nové interiéry knihoven. 

 

  Mgr. H. Šimonová 

   

  Ředitel MZK Brno p. Kubíček děkuje všem knihovnám za pomoc při realizaci projektu Jižní   

  Morava čte. Příští rok bude pokračování v nějakém podobném projektu na podporu   

  čtenářství. 

  P. ředitel přislíbil, že i v příštím roce budou opět dotace JM kraje na vybavení knihoven. 

 

  Pokud by některá knihovna chtěla realizovat besedu nebo autorské čtení a obec nemůže   

  finančně zajistit honorář autora, je možnost obrátit se na naši knihovnu a v rámci dotace JM     

  kraje na regionální funkce se pokusíme finančně tuto akci zajistit.   

  Potřebujeme vědět, zda knihovny chtějí pomoc od nás, jestli máme pokračovat  



  s organizováním besed v rámci nějakého projektu.   

  Kdo je členem SKIPu Velká Morava, může využít příspěvek na regionální projekt   

  komunitního charakteru. 

 

  V MěK Hodonín bude v září až v říjnu výstava (i s přednáškou) Hany Sar Blochové na   

  téma doby Karla IV. Výstavní panely 70 x 100 cm budeme mít k dispozici již od ledna na   

  celý rok. Kdo by měl o výstavu zájem, má dát vědět. V MěK Kyjov bude v únoru. 

  

 M. Hromková, Místní knihovna Prušánky 

 Knihovna se zapojila do projektu Jižní Morava čte. Výtvarné a písemné práce byly vystaveny   

 i na obecním úřadě. Do divadelního představení Polednice se zapojili i zaměstnanci obce.   

 Proběhla přednáška písmáka. Připomínka od učitelek z MŠ a ZŠ, že termín hned na začátku   

 školního roku není vhodný. 

 

  Mgr M.Wolfová, Městská knihovna Ždánice 

  V knihovně proběhlo setkání, kde se četly pověsti. V sobotu 3.12.2016 bylo v brněnském   

  divadle Polárka slavnostní setkání autorů vítězných prací. 

 

  M. Olšerová, Obecní knihovna Šardice 

  Knihovna, která má webové stránky – hradeckou šablonu webknihovny.cz, může přejít na   

  novou šablonu, která se lépe zobrazuje v mobilech. Nevýhodou je široké řádkování, muselo   

  se upravovat.   
    

 

 
  
 

 

      

 

V Hodoníně 17.12.2016 

 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Koláčková                                                  Mgr. Hana Šimonová 

                                                                                                ředitelka MěK Hodonín                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    


