
Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí  

pověřených knihoven za rok 2016 

RF Blansko 

 

1. Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 

Celkový počet zaměstnanců - 3 pracovní úvazky. 

Ke konci roku 2016 byly provedeny administrativní přípravné práce pro převod RF Blansko k nové 

organizaci, která je od 1. 1. 2017 pověřenou knihovnou pro celý region: Kulturní zařízení města 

Boskovice, příspěvková organizace. Byly rozeslány výpovědi stávajících Dohod s MZK v Brně a 

následně připraveny a rozeslány nové Dohody s nastupující pověřenou knihovnou. 

 

Statistické výkazy Kult za rok 2015 byly zpracovány za všechny knihovny společně a v termínu do 

elektronického systému NIPOS a StatEXCEL tak, aby bylo možné porovnávat jednotlivé skupiny 

knihoven.  

 

Z celkového počtu knihoven v regionu má automatizovaný knihovnický systém (AKS) celkem 101 

obcí. Všechny knihovny postupně zakoupily systém od firmy Lanius, systémy mezi sebou fungují a 

komunikují bez problémů. 

V druhém pololetí roku 2016 bylo připojeno do regionálního systému 8 knihoven – systémy jsou 

nastaveny, probíhá katalogizace vč. aktualizací knihovních fondů.  

Lokální systém Clavius nebyl zakoupen žádnou obcí.  

Byla podána žádost do dotačního titulu VISK3 – pokud bude kladně vyřízená, budou připojeny 

zbývající knihovny. Bude tak završena velmi důležitá etapa automatizace knihoven regionu Blansko. 

Tabulka s přehledem AKS Clavius: 

 Clavius REKS Clavius / lokálně 

 2015 68 35 

2016 8 0 

Celkem 76 35 

 

2. Regionální působnost knihovny  - k 31. 12. 2016 měl pověřený okres Blansko celkový počet 

knihoven 135 – z toho 12 profesionálních, z nichž některé se starají celkem o 28 poboček.  

Od roku 2014 je v regionu nastavený střediskový systém pro činnost RF.  

Hlavní středisko je umístěno v Boskovicích a další dvě v obcích Křtiny a Ráječko.  

Pro cirkulaci VF je vše pevně nastaveno a systém funguje bez problémů. Systém je spravován IT 

MZK v Brně. 

V prvním pololetí ve středisku Boskovice a Ráječko proběhla výměna regálů v části bývalého 

blanenského VF. Důvodem byla nutnost vrácení stávajících zapůjčených regálů jiné organizaci. Více 

informací k této záležitosti je uvedeno v komentáři z prvního pololetí. 

 

Informace z profesionálních knihoven: 

 

Adamov – pravidelná spolupráce se školami a pečovatelskými domy, v průběhu roku byla 

knihovna dovybavena posezením pro návštěvníky. Byl realizován převod dat systému Clavius na 

vyšší formát – MARC 21. 



Blansko – dotazník spokojenosti pro veřejnost a komentáře k němu na webu knihovny naznačily 

problémy uvnitř organizace.  

Boskovice – nominace na ocenění nejlepší knihovna JM kraje roku, jako nejlépe pracující 

knihovna v regionu. Knihovnice v pobočce Hrádkov zahájila práci s dětskými čtenáři; byl zřízen 

nový web a poskytování informací na Facebooku; knihovna byla přestěhována do nových prostor 

v podzimních měsících. 

Černá Hora – pravidelná spolupráce s místními školami; pokračování aktualizace naučné 

literatury; spolupráce při podpoře regionálních projektů na podporu dětského čtenářství.  

Jedovnice – stabilizovaná situace; paní knihovnice dokončila knihovnický kurz, pravidelně se 

zúčastňuje porad, spolupracuje při koordinaci besed pro děti místních škol, pravidelně vyhlašuje 

fotosoutěže a kvízy na webu knihovny. Byl realizován převod dat systému Clavius na vyšší 

formát – MARC 21. 

Letovice – problematika poboček a jejich připojení k Internetu byla díky spolupráci s vedením 

knihovny a podpoře města dovedená ke zdárnému konci. Všechny pobočky mají funkční a 

stabilní připojení i technické vybavení.  

Po několika letech stagnace byla 21. 10. 2016 slavnostně otevřená pobočka Jasinov v nových 

prostorách místního kulturního domu za přítomnosti starosty města Letovice i metodiček. 

   
 

Kunštát - knihovnice se kromě pravidelné spolupráce s MŠ a ZŠ, podpory dětského čtenářství, 

podílí na vyhlašování literárních soutěží, organizaci velkých kulturních místních akcí (divadlo, 

koncerty, jarmark keramiky). Pobočka Hluboké u Kunštátu má nadále pozastavenou činnost - 

v tomto kalendářním roce se z důvodu personálních změn na městském úřadě neuskutečnilo 

jednání, které by se pokusilo tuto situaci vyřešit. 

Lysice – změna knihovnice, snížení úvazku, zachována profesionální knihovna. Paní Libichová 

nastoupila do funkce vedoucí knihovny v srpnu 2016. Snížení úvazku je dočasné, vedení obce se 

nebude bránit změnám, ale navýšení úvazku je podmíněno zachováním odborného rozsahu práce 

knihovny a osobní žádosti paní knihovnice. Paní knihovnice pokračuje ve spolupráci s MŠ i ZŠ a 

v aktivitách pro veřejnost. V plánu je nový web pro knihovnu. 

Olešnice – pravidelná spolupráce s místními školami, podpora dětského čtenářství. Pravidelné 

návštěvy v pečovatelském domě – čtení uživatelům. V plánu je nákup nového systému Tritius. 

Rájec-Jestřebí – spolupráce při organizování projektů na podporu dětského čtenářství čtoucích 

rodin v regionu Blansko. Pokračovala spolupráce s knihovnou Bořitov, při besedách pro místní 

ZŠ. Započatá rekonstrukce dětského oddělení v loňském roce pokračovala letos úpravou další 

části dětského oddělení – určeno pro výtvarnou činnost při setkávání v knihovně. 

Ráječko – z dotace JMK byl zakoupen nábytek pro vybavení knihovny – část beletrie. 

Pravidelná spolupráce se ZŠ a MŠ; každoroční recitační soutěž pro školní děti; spolupráce při 

projektech na podporu dětského čtenářství čtoucích rodin v regionu Blansko. 

Velké Opatovice - byl realizován převod dat systému Clavius na vyšší formát – MARC 21. 

Zapojení do regionálních projektů na podporu dětského čtenářství, aktivní spolupráce s MŠ a ZŠ. 

V průběhu roku proběhlo jednání se zastupiteli města k problematice poboček v místních 

částech. Jejich částečná automatizace bude realizována v systému Clavius, který má knihovna 

zakoupený a tato problematika je již v řešení se servisním technikem firmy Lanius. 



  

Informace z vybraných neprofesionálních knihoven: 

 

Crhov- nové regály z dotace JM kraje byly již vyměněny , 

knihovna je nově vymalovaná, v plánu je dětský koutek. 

Deštná - z dotace JM kraje byl nakoupen počítač, tiskárna a židle. 

Habrůvka – z dotace JM kraje byly nakoupeny nové regály pro knihovnu, postupně probíhá 

rekonstrukce knihovny. Vznikne dětský koutek a odpočinkové zóny pro uživatele. 

Holštejn – havarijní stav knihovny (propadený strop) bylo možné řešit také pomocí dotace JM 

kraje 

Kořenec – rozšíření prostor knihovny, vytvoření koutku pro dětské čtenáře. Slavnostní otevření 

proběhlo 1.10. 2016 – v Týdnu knihoven. Aktivní účast v regionálních aktivitách čtoucích rodin 

a projektu JM čte.    

Křtěnov – rekonstrukce knihovny, nákup nových regálů 

Křtiny – celková rekonstrukce dětského oddělení byla ke konci kalendářního roku téměř před 

dokončením (dotace JM kraje) 

Němčice – pokračuje práce s dětskými čtenáři, organizace výtvarných kroužků, spolupráce 

se skupinkou místních maminek. Proběhla výměna regálů v části pro dospělé čtenáře z dotace 

JM kraje  

Rozseč – změna knihovnice prosinec 2016 

Spešov – stěhování knihovny do nových prostor včetně vybavení pro knihy, slavnostní otevření 

proběhlo 1.12.2016. Knihovna je nově umístěná v multifunkčním prostoru opravené budovy 

kulturního domu za podpory dotace JMK. Knihy jsou uloženy v uzamykatelných skříních, 

knihovna je plně automatizovaná v programu Clavius REKS; v plánu je spolupráce s místními 

složkami a veřejností, podpora dětského čtenářství.    

Šebetov - z dotace JM kraje byl nakoupený nový počítačový systém Tritius. 

Valchov – z dotace JM kraje byla nakoupená interaktivní tabule, pohovka a koberec. 

Voděrady – je dokončená rekonstrukce knihovny, z dotace JM kraje byl pořízen počítač a 

knihovna je plně automatizovaná v programu Clavius REKS. Knihovna má vlastní webovou 

stránku. Je realizována pravidelná spolupráce s dětskými čtenáři ve spolupráci se ZŠ. 



3. Porady, konzultace, metodické návštěvy 

Zaměřujeme se na praktickou pomoc knihovníkům při řešení odborných knihovnických 

problémů, konzultace v oblasti automatizovaných systémů, webových stránek, koordinaci besed 

se spisovateli v rámci regionu. 

Porady byly organizovány:  

 Leden - ve spolupráci s vedoucí Knihovny městyse Lysice paní Jitkou Severovou, která v 

pololetí odešla do důchodu – hlavní téma porady poděkování za dlouholetou činnost 

vedoucí knihovny za přítomnosti pana starosty, výčet činností. Paní knihovnice byla 

nominována jako knihovnická osobnost za region Blansko  

 Září - ve spolupráci s vedením Městské knihovny Blansko. 

 Prosinec - ve spolupráci s knihovnou Velké Opatovice a jejím vedením 

Výjezdní porada a knihovnická exkurze pro knihovníky profesionální i neprofesionální se 

uskutečnila 29. června 2016 do Městské knihovny Pohořelice a Obecní knihovny Vrbice. 

Setkání knihovníků a jejich zřizovatelů v městysu Svitávka 5. listopadu 2016.  

   
Hlavní téma – reorganizace a změny pro RF Blansko bylo vysvětleno panem ředitelem MZK. 

Důležitým bodem programu bylo statistické zhodnocení RF Blansko v období 2014 – 2016, další 

prezentace byly zaměřeny na práci s dětskými čtenáři v regionu s důrazem na spolupráci mezi 

jednotlivými knihovnami v regionu. Významnou část setkání tvořilo ocenění vybraných 

neprofesionálních knihoven za jejich činnost.  

 

Ocenění získali:  

Marie Grulichová – bývalá knihovnice městyse Svitávka za dlouholetou činnost v knihovně 

Voděrady  - knihovna a obec za spolupráci při celkové modernizaci knihovny 

Kořenec  - paní Mgr. Hana Matulová za práci s dětskými čtenáři v obci do 500 obyvatel 

Kladoruby (pobočka Městské knihovny Letovice) - paní Veronika Havlínová za netradiční formy 

práce s dětskými čtenáři v městské části Letovice 

Šebrov - paní Mgr. Dana Dražková za modernizaci a obnovení činnosti knihovny 

Svinošice – paní Vladimíra Antonovičová – za dlouholetou práci v knihovně, pokračování v rodinné 

knihovnické tradici (dříve byla knihovnicí maminka) 

Informace o této významné regionální knihovnické akci byla zveřejněná také v místním tisku: 

http://zrcadlo.net/clanky/Knihovnici-na-setkani-ve-Svitavce-bilancovali-a-predavali-oceneni-

3378/ 

 

4. Vzdělávání, semináře 

Pravidelné školení pro neprofesionální knihovníky bylo organizováno již tradičně v jarních a 

podzimních měsících se zaměřením na nové trendy v oboru a podporu dětského čtenářství v 

regionu. 

Z další činnosti: 

Jak na čtenářské workshopy: Klára Smolíková – seminář pro knihovnickou a pedagogickou 

veřejnost ve spolupráci s Městskou knihovnou Boskovice. 

 

http://zrcadlo.net/clanky/Knihovnici-na-setkani-ve-Svitavce-bilancovali-a-predavali-oceneni-3378/
http://zrcadlo.net/clanky/Knihovnici-na-setkani-ve-Svitavce-bilancovali-a-predavali-oceneni-3378/


MAS Moravský kras – spolupráce v oblasti vzdělávání – nabídka těchto aktivit je otevřená i pro 

knihovníky regionu. Koordinace aktivit pro region, účast v řídícím výboru za neziskové 

organizace s cílem propagovat knihovny v regionu jako partnery pro vzdělávání – Jalová.  

Informace o této aktivitě lze dohledat na http://www.vzdelavaniblanensko.cz/  

Účast na školení mimo RF – metodičky: 

     Jalová: 
seminář Zlaté čtení (7h) 

seminář Rájec-Jestřebí Aktuální problémová témata v české a světové literatuře pro děti (2h) 

SKIP – Bratislava – exkurze do knihoven (8h) 
Co venkovské knihovny umějí a mohou – Horní Lideč ( 16h) 

seminář Brno KJM – Tritius (4h) 

Centrální portál knihoven – Knihovny.cz (3,5h) 

 

      Mifková:  

seminář Pardubice Metodika práce se seniory v knihovnách (5h)  

seminář Rájec-Jestřebí Aktuální problémová témata v české a světové literatuře pro děti (2h) 

seminář Brno KJM – Tritius (4h) 

     Skácelová:  
seminář Zlaté čtení (7h) 

seminář Moderní technologie v knihovnách (16h) 

CADR – (4,5h) 

Clavius – (5,5h) 

seminář Brno KJM Tritius (4h) 

 

5. Revize a aktualizace fondů 

Revize byly vykonány v knihovnách: Deštná, Dolní Smržov, Hrádkov, Chrudichromy, 

Lysice, Novičí, Rozsíčka, Skalice, Vranová, Voděrady. 

revize  zrevidované KJ aktualizace: 

24 knihoven 10 knihoven 30.609 

 

6. Výměnné fondy, cirkulace VF 

počet obsloužených knihoven      121 119 
počet expedovaných souborů  564 622 
počet svazků v souborech                    35.726 38.067 
 2015 2016 

  
Nákup a zpracování VF za rok 2016 byl roční přírůstek: 2.958 sv.; z toho 105 darů. 

Celkový stav VF:  49.305 

Tato činnost je soustředěná na pracoviště Boskovice. 

Opravu poškozených přebalů knih si zajišťuje každé středisko samostatně. 

Pro cirkulaci VF je používáno služební auto MZK nebo si knihovníci zajistí odvoz sami.  
 

7. Nákup a zpracování KF z prostředků obcí - nerealizujeme 

8. Servis VT - nerealizujeme 

9. Vícezdrojové financování (dotace, granty) – nebylo realizováno 

 

 

http://www.vzdelavaniblanensko.cz/


10. Různé 

o Podpora čtenářství u dětí - BMČ, organizace besed se spisovateli v regionu:  

      1. pololetí: 

Eva Mrázková – regionální autorka a editorka 

Ivana Havelková – začínající regionální autorka 

Petra Dvořáková – držitelka cen Magnesia Litera a Zlatá stuha  

Daniela Krolupperová – autorka dětských knih 

2. pololetí: 

Adolf Dudek – ilustrátor dětských knih 

Klára Kučerová – regionální překladatelka knih 

Klára Smolíková – spisovatelka a lektorka, držitelka různých ocenění za své knihy pro děti 

Jiří Walker Procházka – spisovatel fantasy a sci-fi literatury 

 

Vyhlášení regionálního tématu pro knihovny ve spolupráci s MAS Moravský kras: Putování 

šneka Krasíka- podpora setkávání v knihovnách, čtení a tvorba na základě četby. Besedy na 

podporu čtení knih s regionální tematikou a poznávání blízkého regionu. Akce je vyhlášena 

na období 2016 – 2017.  

 

Práce dětí jsou shromážděny v putovní výstavě, kterou již měla možnost vidět veřejnost 

v obcích Kuničky, Boskovice, Rudice a Veselice a pro rok 2017 jsou naplánována další 

pokračování. V období měsíců červenec - září byla výstava součástí expozice Domu přírody 

v Moravském krasu u Skalního mlýna. Široká veřejnost se tak mohla seznámit s prací 

knihoven v našem regionu. Byla navázána nová spolupráce s tímto subjektem, který také vítá 

další spolupráci s knihovnami v našem regionu. 

   
 

6. literárně-turistické putování pro čtoucí rodiny, které pracují v knihovnách našeho v regionu, se 

konalo ve spolupráci s obcí Kuničky 21. května 2016. Slavnostní program, soutěže pro děti, čtení 

v přírodě, zahájení putovní výstavy to vše na téma vyhlášeného regionálního tématu (viz. info výše). 

Bylo takto zorganizováno 34 besed a 8 výstav s doprovodnými akcemi (tvořivé dílny a soutěže).  

Celkem se všech besed a výstav zúčastnilo 1.786 dětí v regionu 

Podpora dětského čtenářství se stala důležitou součástí metodické činnosti v našem regionu od roku 

2008. Zapojení i těch nejmenších knihoven v regionálních projektech umožnilo zvýšit jejich prestiž 

v místních podmínkách a společně tak knihovny regionu v této činnosti sjednotit. 

 

o podpora projektu JMčte – pomoc při propagaci mezi knihovnami 

o pomoc při realizaci MVS v rámci regionu 

o účast v hodnotitelské komisi JMK v soutěži Vesnice roku 2016 - Jalová 

o odvoz knih k digitalizaci do MZK 

 

Zpracovala: Helena Jalová 

24. ledna 2017 


