
                          RF Blansko - KOMENTÁŘ 

ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven 

za rok 2017 

 

1. Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce  

 

Celkový počet zaměstnanců – 3,13 pracovních úvazků (Helena Jalová – vedoucí; Zdeňka 

Mifková; Alice Skácelová), středisko Křtiny zabezpečuje na Dohodu o provedení práce paní 

Marie Pařilová.  

Od 1. 1. 2017 jsou RF Blansko začleněny do nové organizace, která je současně pověřenou 

knihovnou pro celý region: Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace. 

Pro knihovníky z regionu fungují nadále 2 další střediska pro VF v obci Ráječko a Křtiny.  

V obci Ráječko je pro knihovníky určený pátek jako konzultační den. Mohou si přijet vyměnit 

VF nebo zkonzultovat odborný problém, který ve své knihovně řeší. 

V městysu Křtiny je přístup k jednotlivým knihovníkům řešen individuálně. 

 

2. Regionální působnost knihovny  

Pověřený okres Blansko má celkový počet knihoven 135 – z toho je 1 pověřená a 11 

profesionálních, z nichž některé se starají celkem o 28 poboček. 95 knihoven je 

neprofesionálních. 

V regionálním tisku jsou uveřejňovány informace o činnosti oddělení 

http://zrcadlo.net/clanky/Podporu-knihovnam-na-Blanensku-poskytuje-boskovicka-knihovna-

3833/ 

a také významné úspěchy, které naše knihovny dosáhly: 

http://zrcadlo.net/clanky/Sloupska-knihovna-ted-nove-sidli-v-budove-zakladni-skoly-3922/ 

http://zrcadlo.net/clanky/Krtinsti-v-prazskem-Klementinu-prevzali-oceneni-Knihovna-roku-

2017-4415/ 

http://zrcadlo.net/clanky/Knihovna-v-Korenci-ziskala-oceneni-i-za-podporu-detskeho-

ctenarstvi-4585/ 

 

Koncem roku 2016 byla podána žádost do dotačního titulu VISK3, která byla kladně 

vyřízená. V 2. pol. 2017 byly připojeny knihovny v počtu 6 nových licencí Clavius REKS.  

Celkově tak byla ukončená etapa automatizace knihoven regionu Blansko, která byla započata 

v roce 2010. 117 knihoven z celkového počtu má automatizovaný knihovnický systém.  
 

Tabulka s přehledem AKS Clavius: 

 REKS  Clavius / lokálně TRITIUS 

2016 76 35 2 

2017  82 31 4 
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Koncem roku 2017 byla podána žádost do dotačního titulu VISK3 pro rok 2018 na získání 

finančních prostředků na nový systém TRITIUS. V případě kladného vyřízení budou spojeny 

knihovnické systémy pro RF a licence REKS, které jsou zatím uloženy na serverech MZK 

http://clavius.mzk.cz/ a systém knihovny Boskovice.  

V plánu je zakončení procesu sloučení dříve rozděleného regionu (Blansko a Boskovice) 

do jednoho společného moderního regionálního knihovnického automatizovaného centra, 

které bude z dlouhodobého hlediska bezpečné a stabilizované. Integrace systémů vyřeší 

problém správy dvou samostatných systémů pověřené knihovny. 

 

Informace z profesionálních knihoven: 

 

Adamov – knihovna a její činnost pokračuje v pravidelné spolupráci se školami a 

pečovatelskými domy. Všechny aktivity probíhají v souladu s kulturním harmonogramem 

MKS, jehož je knihovna součástí. Akce jsou dokumentovány ve fotogalerii na webu. 

 

Blansko – odstoupení ředitele Městské knihovny začátkem kalendářního roku; proběhl 

konkurz a z něho byl vybraný nový ředitel – Mgr. Lukáš Dlapa. Do funkce nastoupil v srpnu 

2017.  Činnost knihovny pokračovala dle schváleného plánu na kalendářní rok, pan ředitel se 

seznamoval s problematikou řízení knihovny. Účast v projektu Jižní Morava čte. Novinkou 

roku je možnost zapůjčení dioptrických brýlí na čtení pro čtenáře. Informace o změnách a 

akce knihovny jsou zachyceny na webu knihovny a Facebooku.  

 

Boskovice – nově pověřená knihovna pro region Blansko intenzivně spolupracuje 

s regionálním oddělením v rámci podpory čtenářství a hledání nových nadějných autorů 

našeho regionu. Účastní se aktivně regionálního projektu Čtoucí rodiny regionu Blansko ve 

spolupráci spolu s Dětským domovem Boskovice. Účast na projektu Jižní Morava čte. 

Pravidelná spolupráce se všemi školami v místě. Nové formy propagace knihovny: „Knižní 

špeky“ https://www.youtube.com/watch?v=MhO-Lb8HO0E 

Bohatá činnost knihovny je dokumentovaná na webové stránce i na Facebooku.  

 

Černá Hora – pravidelná spolupráce s místními školami, podpora aktivit v Týdnu knihoven. 

Knihovna je stabilizovaná, podílí se na organizování výstav a kulturního dění v městysu.   

 

Jedovnice – knihovna je umístěna ve stísněných podmínkách, které neumožňují pořádání 

žádných větších akcí pro veřejnost. Spolupráce se školami je realizovaná v jiných prostorách 

(škola, sál ZUŠ, kulturní dům). Součástí knihovny je turistické informační centrum, knihovna 

pravidelně vyhlašuje krátkodobé fotosoutěže. Všechny informace jsou umístěny na webu 

knihovny včetně fotogalerie. 

 

Kunštát – pravidelná spolupráce s MŠ i ZŠ; vyhlašování literární soutěže „O cenu Ludvíka 

Kundery“, zásadní podíl na organizaci kulturních akcí města (Halasův Kunštát, divadla, 

koncerty, jarmark keramiky). Vše je pravidelně dokumentováno na webové stránce knihovny. 

Pobočka Hluboké u Kunštátu má nadále pozastavenou činnost. 

 

Letovice – činnost knihovny je stabilizovaná, došlo ke změně pracovníka v dětském oddělení. 

Knihovna všechny aktivity prezentuje na webové stránce knihovny. Kromě spolupráce se 

školami, seniory i veřejností, pořádání besed je také realizovaná výstavní činnost, tematické 

kufříky pro dospělé čtenáře, připojení k projektu Kniha do vlaku.  

Problematika poboček knihovny byla řešená na zastupitelstvu města a na zasedání osadních 

výborů. Byl prezentován vývoj stabilizace poboček (připojení k Internetu, automatizace, 

http://clavius.mzk.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=MhO-Lb8HO0E


aktualizace) za poslední dva roky, obnovení pobočky Jasinov (2016). Kladná spolupráce 

s městem a snaha o další pomoc při rekonstrukci poboček oslovila další zástupce osadních 

výborů - bude se v dalším roce jednat o realizaci výpůjčního místa v části Zboněk.  

 

Lysice – proběhla 1. etapa rekonstrukce dětského odd. z dotace JMK. Byla zcela odstraněna 

přepážka s bývalým skladem. Knihy ze skladu byly razantně aktualizovány 

    
Část knihovního fondu je v regálech ponechána (vizuálně odděleno tak, aby se do prostoru 

nedostaly děti při půjčování). V příštím roce se při řešení další etapy rekonstrukce dokončí 

aktualizace naučné literatury. Byl pořízen nový výpůjční pult a vznikl prostor pro realizaci 

tvořivých dílen.  

Pokračuje spolupráce s MŠ i se ZŠ – probíhají besedy, účast v soutěžích. Knihovna má novou 

webovou stránku, kterou si paní knihovnice pravidelně sama aktualizuje 

http://lysicka.knihovna.cz/ 

 

Olešnice – knihovna má zakoupený systém TRITIUS, který paní knihovnice prezentovala na 

podzimní poradě profesionálních knihovníků. Pokračuje pravidelná spolupráce s místní ZŠ a 

MŠ - aktuální nabídka je na webu knihovny. Pravidelné jsou návštěvy v pečovatelském domě 

a akce pro seniory. Všechny aktivity si paní knihovnice pravidelně sama dokumentuje a 

aktualizuje na webu v záložce https://olesnice.knihovna.cz/novinky-2017/  

 

Rájec-Jestřebí – jedna z dlouhodobě nejlépe pracujících knihoven našeho regionu trvá 

spolupráce při organizování projektů na podporu dětského čtenářství Čtoucích rodin v regionu 

Blansko (6. setkání bylo organizováno společně na Zámku). Účast na projektu Jižní Morava 

čte. Pokračovala spolupráce s knihovnou Bořitov, při besedách pro místní ZŠ. Rekonstrukce 

dětského oddělení byla dokončená další části dětského oddělení – určeno pro výtvarnou 

činnost při setkávání v knihovně  

 

Všechny informace jsou pravidelně zveřejňovány na webu knihovny, včetně záložky web pro 

děti, kde jsou konkrétně nabízené např. vhodné knihy k četbě (Čti se svou knihovnicí) nebo 

nabídka deskových her https://rajecjestrebi.knihovna.cz/web-pro-deti/ 

Ráječko - pravidelná spolupráce se ZŠ a MŠ; každoroční recitační soutěž pro školní děti; 

spolupráce při projektech na podporu dětského čtenářství čtoucích rodin v regionu Blansko. 

Účast na projektu Jižní Morava čte. 

Velké Opatovice – v průběhu roku proběhlo nastavení lokací poboček v místních částech 

v systému Clavius. Pobočky jsou prezentovány na webu knihovny s informacemi, jak a kdy 

je realizována výpůjční činnost.  

http://lysicka.knihovna.cz/
https://olesnice.knihovna.cz/novinky-2017/
https://rajecjestrebi.knihovna.cz/web-pro-deti/


Pokračovala pravidelná spolupráce s MŠ i ZŠ. Organizace besed s autory, scénické čtení, 

Knížka pro prvňáčka, účast v regionálních projektech Čtoucích rodin regionu Blansko a účast 

na projektu Jižní Morava čte. Vše je dokumentováno na webu knihovny v záložce Stalo se 

http://kc.velkeopatovice.cz/knihovna/stalo-se/rok-2017/  

Informace z neprofesionálních knihoven: 

Doubravice nad Svitavou – rekonstrukce knihovny za pomoci dotačního titulu JM kraje dle 

architektonického návrhu, který si nechal zřizovatel vypracovat. 

Knihovna byla vymalována, vznikl dětský koutek. Na 

zahájení provozu byla v Týdnu knihoven uspořádána beseda s autorkou dětských knih 

Zuzanou Pospíšilovou pro rodiče s dětmi. 

   
 

Habrůvka – 2. etapa rekonstrukce knihovny. Dokončení části pro dětské čtenáře  

 

Kořenec – ocenění MZK – nejlépe pracující knihovna v regionu Blansko. 

 

Kotvrdovice – obec má plán na stavbu nové budovy, kde je počítáno s bezbariérovým 

prostorem pro knihovnu. Knihovna je umístěná v budově školy v půdní vestavbě, její činnost i 

práce se čtenáři je stabilizovaná. Jsou zde organizovány soutěže deskových her, tradičně také 

Noc s Andersenem.  

 

Křtiny – Knihovna roku 2017; knihovna v březnu 2017 slavnostně otevřela nově 

zrekonstruované prostory určené jako literární čítárna. Knihovnice se stará o vlastní webovou 

stránku http://krtiny.knihovna.cz/ na které jsou všechny aktuální informace, pro knihovny 

navrhla vlastní logo. Byla vyhodnocená jako nejlepší knihovna Jihomoravského kraje 

v soutěži Vesnice roku 2017. Získala tak nominaci do celostátního kola, kde získala také 

nejvyšší ohodnocení.                 

http://kc.velkeopatovice.cz/knihovna/stalo-se/rok-2017/
http://krtiny.knihovna.cz/


Němčice – plánovaná výměna ve funkci knihovnice proběhla během letních prázdnin včetně 

aktualizace i revize KF. Činnost byla během podzimních měsíců předána. Nové paní 

knihovnici pomáhá stále paní Sadecká, která nadále zůstala jako vedoucí rukodělných 

dílniček a je ochotná stále pomoci radou. Účast v projektu Jižní Morava čte. Knihovna je plně 

automatizovaná, od loňského roku má novou šablonu webových stránek, která je pravidelně 

aktualizována http://nemcicka.knihovna.cz/   

 

Obora – rozšíření knihovny za finanční účasti obce – stavební úpravy, vymalování, 

podlahová krytina. 

 Slavnostní otevření za účastí vedení obce a veřejnosti. 

 

Olomučany – nová knihovnice od ledna 2017; pokračuje zpracování KF v systému Clavius, 

aktualizace naučné literatury. Knihovna je plně automatizovaná. Úspěšně se zapojila do 

projektu JMčte i do regionálního projektu Čtoucích rodin. Děti si s paní vychovatelkou 

v rámci školní družiny chodí do knihovny číst a tvoří potom výtvarné práce na určené téma. 

Proběhla beseda s regionální autorkou Lenkou Dokoupilovou o její knize.

  
 

Sloup – počátkem roku byla knihovna přestěhována do nových prostor, které uvolnila místní 

ZŠ. Rekonstrukce proběhla z dotačního programu JM kraje za účasti obce - byly zakoupeny 

regály pro dětskou literaturu, dětský nábytek – vznikl koutek pro čtení „vleže“, který je 

doplněn polštářky. Byl zakoupený dataprojektor a plátno a notebook - je zde vytvořeno 

samostatné místo pro přístup k Internetu.  

Knihovna má rozšířenou pracovní dobu -  z původních 2 hodin je nyní otevřeno o 2 hodiny 

více a jsou připravení podle potřeb návštěvníků dobu ještě upravit. Proběhla aktualizace i 

revize knihovního fondu. 

    

http://nemcicka.knihovna.cz/


Knihovna realizuje zajímavé besedy a výstavky s místní tematikou nejen z historie; 

pravidelně ji navštěvují nově děti ze ZŠ.  Proběhla beseda s Arnoštem Vašíčkem pro starší 

žáky. Pan knihovník motivuje své čtenáře ke čtení prostřednictvím knižních výstavek, 

knižních hádanek a kvízů na nástěnce.  

 
 

 

Úsobrno – zcela nově přestěhováno do nové budovy a vybaveno 

   
 

 

Vanovice – rekonstrukce knihovny z dotačního titulu JM kraje 

.      

 

 

 

Vísky - rekonstrukce knihovny z dotačního titulu JM kraje byly pořízeny regály, výpůjční 

pult, stůl a židle pro návštěvníky. 

 



 

Voděrady - účast v projektu Jižní Morava čte s úspěchem, který paní knihovnice zveřejnila 

v místním tisku  http://zrcadlo.net/clanky/Ctyrlety-Petr-Seda-z-Voderad-uspel-v-projektu-

Jizni-Morava-cte-4613/ 

 

 

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 pro profesionální knihovny byly organizovány v knihovně Boskovice (jarní) a 

v knihovně Olešnice (podzimní) 

Výjezdní porada - odborná knihovnická exkurze a výměna zkušeností byla organizována do 

Městské knihovny Dačice a knihovny Písečné. Určeno pro profesionální i neprofesionální 

knihovníky dne 28. června 2017. 

 
 

4. Vzdělávání, semináře  

V roce 2017 bylo organizováno každoroční jarní i podzimní školení v týdenním bloku ve 

středisku Boskovice, Křtiny a Ráječko pro neprofesionální knihovníky k širší problematice 

organizace střediskového systému v regionu, nabídce pomoci při organizování aktivit pro 

veřejnost v knihovnách. Informace z rekonstruovaných knihoven regionu. 

 

Pro knihovníky regionu bylo organizováno školení na téma „Čtenářská gramotnost pro  

první stupeň“ (květen 2017) ve spolupráci s MAS Moravský kras – EDUPRAXEs.r.o. 

 

 

Přehled témat semináře: 
 Výuka čtení na dnešní škole 

 Metody a formy práce ve výuce čtení v jednotlivých ročnících, které rozvíjejí nejvíce 

klíčových kompetencí (např. metodika čtení v 1. ročníku, postupné rozvíjení dovednosti 

číst s porozuměním v dalších ročnících, čtenářská dílna - náměty a zkušenosti) 

 Práce s různým druhem textů a tvorba úkolů k nim (umělecká literatura, naučná 

literatura, nelineární text atd.) 

 Diferencovaná výuka čtení 

 Aktivity vedoucí k rozvoji prožitkového čtení a vztahu ke knihám (čtenářské dílny, 

dramatická výchova) 

 

 

http://zrcadlo.net/clanky/Ctyrlety-Petr-Seda-z-Voderad-uspel-v-projektu-Jizni-Morava-cte-4613/
http://zrcadlo.net/clanky/Ctyrlety-Petr-Seda-z-Voderad-uspel-v-projektu-Jizni-Morava-cte-4613/


Tradiční, již 6. setkání knihovníků regionu Blansko, bylo organizováno v obci Doubravice 

nad Svitavou za účasti paní starostky. Cílem bylo představit nově rekonstruovanou knihovnu 

a další plány knihovny. Motivační školení Trénování paměti vedla p. Zemánková, která 

nabídla spolupráci také dalším knihovnám v regionu. 

 
 

Účast na školení mimo RF – metodičky: 

Jalová: Olomouc – workshop metodiků; MZK – seminář statistika, Knihovny.cz knihovníci 

píší Wikipedii; Pardubice – regionální funkce; SKIP – studijní cesta Žilina 

Mifková: MZK – školení Clavius, Akvizice, Knihovny.cz; SKIP – Kolegium  

Skácelová: MZK – seminář statistika; Pardubice – regionální funkce  

 

5. Revize a aktualizace fondů  
 

V prvním pololetí proběhla revize v obci Sloup, byla zahájena revize v obci Rudice. Další 

revize byly realizovány v druhém pololetí: Borotín, Drválovice, Doubravice, Chlum, Kochov, 

Malá Roudka, Němčice, Petrovice, Rudice, Sloup, Skrchov, Třebětín, Velenov, Vísky 

Aktualizováno bylo celkem 25 knihoven včetně těch, které byly revidovány.  

 
revize  zrevidované KJ aktualizace: 

27 knihoven 16 knihoven 32.622 

6. Výměnné fondy, cirkulace VF 
 
počet obsloužených knihoven      119 122 
počet expedovaných souborů  622 563 
počet svazků v souborech                    38.067 39.008 
 2016 2017 

  
Nákup a zpracování VF ke konci roku 2017 je celkem: 2.946 

Celkový stav VF je 51.848.  
Tato činnost je soustředěná na pracoviště Boskovice. 

Pro rozvoz VF je používáno služební auto. 

 

6. Nákup a zpracování KF z prostředků obcí  
- nerealizujeme  

 

7. Servis IT – nebyly žádné požadavky na tuto činnost 

8. Vícezdrojové financování (dotace, granty) – není realizováno 



9. Ostatní činnost oddělení 

o zpracování statistických výkazů  

o pomoc při realizaci MVS v rámci regionu 

o účast v hodnotitelské komisi JMK v soutěži Vesnice roku 2017 

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

 

 literárně-turistické putování pro čtoucí rodiny regionu Blansko ve spolupráci s Městskou 

knihovnou v Rájci – Jestřebí. Ukončení dvouletého projektu ve spolupráci s MAS Moravský 

kras, s využitím regionálních knih s tematikou Moravského krasu. (čtení, poznávání a tvoření)  

   
 

Ukončení putovní výstavy. Její součástí byly práce na výše uvedené téma. Práce dětí měla 

možnost vidět veřejnost v knihovnách obcí Kuničky, Boskovice, Rudice, Veselice, Lysice, 

Letovice, Velké Opatovice a Rájci – Jestřebí a také v Domu přírody u Skalního mlýna 

  

     
 

 zahájení nového regionálního projektu 2017 – 2019 (téma čtení příběhů o skřítcích z knihy 

regionální autorky L. Dokoupilové „Putování skřítka Vítka“; tvoření a setkávání 

v knihovnách, v plánu je putovní výstava) 

 podpora projektu Jižní Morava čte v jednotlivých knihovnách 

 organizace a koordinace besed se spisovateli pro knihovny v regionu Blansko (Klára 

Smolíková a Jiří Walker Procházka, Adolf Dudek, Arnošt Vašíček, Zuzana Pospíšilová) 

 nový regionální autor Petr Ondroušek a křest jeho knihy pro děti „Divná parta“ v rámci Dne 

pro dětskou knihu v Knihovně Boskovice. Beseda pro veřejnost za účasti představitelů Města 

Boskovice na podporu dětského čtenářství. Určeno pro děti z místního dětského domova. 

 

Zpracovala Helena Jalová 

KZMB, Knihovna Boskovice, RF Blansko, vedoucí                        18. leden 2018 


