
Ohlédnutí za rokem 2020 
a aktuality roku 2021

aneb Co mají metodičky na srdci...

Setkání knihovníků neprofesionálních knihoven
regionu Uh. Hradiště

- v KBBB Uh. Hradiště 3. 8. 2021
- v Knihovně F. Kožíka v Uh. Brodu 4. 8. 2021



Knihovny a knihovníci za časů 
korony

→ V roce 2020 knihovny zcela uzavřeny 11 týdnů

→ Výdejní okénko 6 týdnů

→ Činnost knihoven v době epidemiologických 
opatření???

-  úprava interiéru, malování, úklid knihovny, donášková 
služba, práce s fondem, aktualizace webových stránek, 
psaní kroniky, příprava programů pro MŠ a ZŠ, 
prostředkování aktuálních informací svým čtenářům

→ „hlavně neztratit kontakt se čtenářem!“



Statistika v roce 2020

- ve Zlínském kraji počet registrovaných uživatelů 
klesl o více než 9.000 (10,7%)

- nejmenší pokles byl pak u návštěvníků on-line 
služeb (o -0,9%)

- nejhorší dopad pandemie byl na akce pro 
veřejnost (pokles ve Zl kraji o 70%)

- silně klesly fyzické návštěvy (přes 40%)

- s tím samozřejmě souvisí i pokles výpůjček ve 
Zlínském kraji (o 28%)



Jaká máme čísla?
Dejte o knihovně vědět!

Počet 
návštěvníků, 

výpůjček, 
nejžádanější 
knižní tituly, 

počet knih ve 
fondu, aj.



Nové knihovnické tváře v 
neprofesionálních knihovnách regionu

  Rok 2020

Hostějov – Kateřina Bartoňová

Traplice – Alena Miklíková

Zlámance – Jaroslava Malinová
 Rok 2021

Korytná – Irena Krejsová

Modrá – Hana Bajajová

Nedachlebice – Vladimíra Juřenová



Nové interiéry knihoven
→ Bánov – nové dveře do knihovny

→ Břestek – nové žaluzie

→ Mistřice – nábytek, prostor pro veřejný internet, rekonstrukce 
sociálního zařízení, kuchyňský kout, výmalba

→ Ořechov – nová sedačka, křeslo, židle, vaky, výmalba

→ Pašovice – výmalba, nový prostor pro děti (koberec, židle)

→ Rudice – nová elektroinstalace, osvětlení, doplňky, nátěr 
regálů, nové uspořádání prostoru knihovny

→ Slavkov – nová čítárna, sedací nábytek, nové regály

→ Šumice – knihovna přestěhována do nových prostor

→ Traplice – výmalba, nová podlaha, kuchyňský kout, výpůjční 
pult, nátěr regálů, nové uspořádání



Fotografie z knihoven

Knihovna Mistřice



Fotografie z knihoven

Knihovna Ořechov



Rudice před...

Rudice po...

Traplice před...

Traplice po...



Knihovna Šumice 



Knihovna Slavkov



Knihovna Slavkov



Co nejvíce ovlivní činnost knihoven 
v příštích 10letech?

→ Vývoj informačních technologií 

→→ Čtenáři, uživatelé, stárnutí populace 

→→→ Financování knihoven 

→→→→ Prostorové zajištění a vybavení 

→→→→→ Personální zajištění 

→→→→→→ Podpora zřizovatele 

→→→→→→→ Nové služby 

→→→→→→→→ Knihovní fond – kvalita, obnova 

 Můžeme něco ovlivnit?



Koncepce knihoven 
na rok 2021 - 2027

Materiál formuluje základní vize rozvoje systému knihoven v rámci tří pilířů: 

https://www.knihovnabbb.cz/cardfiles/card-3911/card-5107/files/koncepce-2021-
2027.pdf_85fddbf68c11a3a511460d4a05f5148d1597927512.pdf



Příručky a publikace pro knihovny
  Tvorba a správa webových stránek malých knihoven ve 

Zlínském kraji:

Cílem příručky je doporučit především neprofesionálním knihovnám 
využití šablony webu, upozornit na možné chyby a problémy 
současných webů malých, většinou neprofesionálních, knihoven a 
inspirovat knihovny ke zlepšení své webové prezentace.

https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/webove_stranky_malych_knihoven_-_metodicka_prirucka_0.pdf

  Knihovna v obci - Příručka pro starosty a zastupitele: 

- doporučeno i knihovníkům příručku si vytisknout a pročíst. Obsahuje 
užitečné informace a fotografie z knihoven

https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-v-obci_prirucka-pro-starosty.pdf

  Roční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve 
Zlínském kraji:

https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/zprava_rf_2020_zlinsky_kraj.pdf



Co nového ve statistickém vykazování 
→ Vykazování on-line kulturních a vzdělávacích akcí

(řádek 0415 a řádek 0416)

→ Vykazování návštěvníků on-line kulturních a vzdělávacích 
akcí (řádek 0207 a řádek 0208)

→ Nahrané kulturní a vzdělávací akce sdílené na sociálních 
sítích nebo webové stránce knihovny- počet těchto akcí
(řádek 0415 a řádek 0416)

→ Co jsou to cyklické akce a jak je vykazovat ?

→ Návštěvníci akcí, kde knihovna není hlavním pořadatelem  
(řádek 0209)

→ Ostatní akce, kde kde knihovna není hlavním pořadatelem 
 (řádek 0418)



Definice ze statistiky



Anketa v neprofesionálních knihovnách regionu - 
"Spokojenost uživatelů se službami knihovny" 

→ Jeden ze standardů pro dobrou knihovnu

→ Spokojenost uživatelů má být zjišťována každých 5 let 
pomocí standardizovaného dotazníku

Termín sběru dat: 12. 10. – 31. 12. 2020 (do 30.9.)

→ Odkaz na webový dotazník: 
https://forms.gle/WzR5Cw2xwtvrTjsk9

→Dotazník k tisku, metodika a pokyny pro knihovníky, 
podklady k  propagaci: 

https://www.knihovnabbb.cz/pruzkum-spokojenost-uzivatelu-se-sluzbami-knihovny-v-knihovnach-regionu



Anonymizace čtenářů
→ V průběhu července u knihoven, které půjčují v Claviu 

REKS proběhla anonymizace (výmaz všech údajů) 

→ Čtenáři, kteří neměli více než rok (731 dní) obnovenou 
registraci.

→ Čtenáři neměli v systému žádnou výpůjčku a ani žádné 
jiné pohledávky.

→ Z kartotéky vyřadit jejich přihlášky a provést skartaci.

→ Pokud se stane, že čtenář po nějaké době knihovnu opět 
navštíví, je potřeba, aby vypsal novou přihlášku a byl znovu 
do systému zapsán.

KŘ - Doba uchování osobních údajů:

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a (jeden 
rok)  poté. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním 
identifikačních údajů (anonymizace).



Označení hřbetů knih



Označení hřbetů knih
Postup:

→ Je potřeba čtečkou načíst čárové kódy z knih do textového 
souboru (nejlépe do poznámkového bloku) a soubor zaslat. My 
pak na základě toho přes náš systém vygenerujeme štítky ke 
knihám. Sestavu k tisku pak zasíláme v pdf; na stránce je vždy 
68 štítků. 

→ Čárové kódy můžete načítat a zasílat po částech, doporučeno 
začít beletrií od začátku abecedy (např. v prvním souboru 
zašlete 204 načtených čárových kódů, což budou po 
vygenerování k tisku tři A4).

Tisk:

→ Doporučeno tisknout na papír a štítky na knihách přelepovat 
lepící páskou

→ Další možností je pořídit si samolepící štítky 



Webové 
stránky 

„Pro 
knihovny“



Využívejte pro čtenáře on-line 
služby

→ Naučte své čtenáře vyhledávat v on-line katalogu

→ Naučte své čtenáře pracovat se čtenářským kontem

→ Naučte své čtenáře rezervovat si vypůjčené knihy 
nebo jim je rezervujte sami

→ Propagujte on-line služby (webová stránka, zpravodaj, 
sociální sítě)

Které knihovny aktivně využívají on-line služby?



Sledujte své čtenářské konto

→ KBBB, VF

→ Vracejte nejdéle 
půjčené knihy

→ Buďte solidární a 
vracejte knihy, na které 
jsou rezervace – jsou 
označeny písmenem R



Vyřazování a odpisy knih

→ Pokud se rozhodnete dělat aktualizaci 
(probírku knih) sami, musí KBBB knihy v 
systému i papírově odepsat (v př. a úb. 
seznamu)

→ Seznam vyřazených knih pak k založení: 
KBBB, OÚ, daná knihovna

→ Potřebujete-li vyřadit svazek jako ztrátu, 
pošlete do KBBB přírůstkové číslo a název 
knihy.



Výměnný fond
→ Půjčování audio knih

→ Půjčování her

→ Jak vyhledat v 

On-line katalogu?

→ Katalog regionu UH

→ Kombinovaný dotaz



E-mailová komunikace

→  Při každém půjčování si kontrolujte poštu

→  Ke  komunikace využívejte oficiální mail 
knihovny

→ V případě změny emailové adresy knihovny 
nám nový mail nahlaste

→ → → →  Pište nám na:
petru@knihovnabbb.cz

dolezalova@knihovnabbb.cz

vf@knihovnabbb.cz



Kurz knihovnického minima

Kurz je určen knihovníkům menších, většinou obecních, knihoven, kteří 
nemají potřebné odborné znalosti (neabsolvovali odborné knihovnické 
vzdělávání)

Termín: 5., 12., 19. a 26. října 2021 (začátek vždy v 8.30 hod., ukončení 
jednotlivých výukových dnů ve 14.30 hod.)

Kurz probíhá formou čtyř jednodenních přednášek a praktických školení, 
celkem 24 vyučovacích hodin.

Akce se budou konat v prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše 
ve Zlíně. Praxe účastníků bude realizována ve vybraných termínech v 
pověřené knihovně BBB Uherské Hradiště.

https://www.kfbz.cz/knihovnicke-minimum



SKIP
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky je 
dobrovolnou profesní organizací, která má charakter 
občanského sdružení. 

Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně 
knihovnické a informační   

→ → → → ČINNOSTI SKIP

podílí se na tvorbě a realizaci koncepcí oboru a jeho legislativy, 
přispívá k celoživotnímu vzdělávání knihovníků, zejména 
pořádáním odborných akcí, spolupracuje se vzdělávacími 
institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí 
zabývají knihovnictvím a informační činností. 

je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací - IFLA 
a EBLIDA, organizuje společenské akce pro knihovníky a 
informační pracovníky, vydává 4x roční periodikum Bulletin 
SKIP 

 



SKIP
Každoroční knihovnické akce, zaštítěné SKIP

celostátní propagační akce "Týden knihoven" 
"Knihovnická dílna" - setkání k aktuálním otázkám veřejných knihoven 
Noc s Andersenem
Březen, měsíc čtenářů 
Den pro dětskou knihu 
Čtení pomáhá
Týden knihoven ... a řada akcí v regionech

Členství: https://www.skipcr.cz/clenstvi

E-konference – zasílání aktuálních informací:
https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/skip

Více na: https://www.skipcr.cz/

Malé projekty SKIP 
pro veřejné knihovny do 1,0 úvazku
Maximální výše nákladů: 5.000
Pozor na chyby při psaní žádostí, musí být zřejmá podpora čtenářství.

 



Tritius?
→ V letošním roce – přechod na nový knihovnický systém? 

(Dotace VISK3 – nyní očekáváme výsledky 2. kola)

→ REKS knihovny – nový výpůjční systém, nový webový 
katalog

 →Tritius je celý webový, což z principu lépe podporuje 
digitální prostředí a umožňuje snadnější a hlubší propojení 
s dalšími systémy a zdroji.

→ → → → → → → Do té doby je nutné:

- uzavřít revize (Boršice u Blatnice, Kněžpole, Jalubí, Břestek, Zlámanec, 

Hostětín, Prakšice, Komňa, Vyškovec, Slavkov, Traplice), 
vyřešit nedobytné výpůjčky, ztráty dokumentů, odpisy 
čísel časopisů, provést anonymizaci čtenářů (úmrtí, 
odstěhování se), aj.


