
 
 
 
 

Zápis 
z porady obecních knihovníků okresu Náchod, 

která se uskutečnila 26. 2. 2015 v Městské knihovně v Náchodě 
 
Paní Jana Klimešová ukončila ke konci roku 2014 svou dlouholetou práci knihovnice 
obecní knihovny v Dolní Radechové. Novou knihovnicí v Dolní Radechové se stala paní 
Petra Pozděnová. 
 
Všem přítomným knihovníkům byly rozdány statistické výkazy jejich knihoven za rok 
2014 doplněné o chybějící údaje či s opravenými údaji. Každá z obecních knihoven by 
měla mít statistické výkazy za uplynulé roky uschovány. Pokud má někdo zájem o kopii 
všech statistických výkazů své knihovny, může se obrátit na pracovníky regionálních 
služeb Městské knihovny v Náchodě (Klára Havlová, Marta Lelková).  
 
Všem přítomným knihovníkům byly rozdány výsledky průzkumu spokojenosti čtenářů 
jejich knihoven. Průzkum proběhl v první polovině roku 2014. Výsledky průzkumu 
mohou posloužit každé knihovně ke zlepšení poskytovaných služeb, nabídky a prostředí 
knihoven či práce knihovníka. Výsledky průzkumu každé zúčastněné knihovny budou 
zaslány s hodnotícím komentářem zřizovatelům obecních knihoven. 
Souhrnné výsledky průzkumu spokojenosti čtenářů obecních knihoven na Náchodsku 
naleznete v příloze tohoto zápisu. 
 
Webové stránky městské knihovny v Náchodě mají od února 2015 novou grafickou 
podobu. V rámci webových stránek knihovny je zprovozněna samostatná stránka určená 
pro knihovny a knihovníky „Pro knihovny“ (proknihovny.mknachod.cz). Zde jsou 
k nalezení aktuální informace, tipy na práci v knihovnách, pozvánky na akce, informace 
o kurzech a podobně. V záložce „Užitečné návody“ naleznete materiály pro práci 
v knihovnách (kvízy pro děti, návod na pasování prvňáčků, návody pro práci v knihovních 
programech Clavis, KpWin a Verbis apod.). Doporučujeme stránky pro knihovny sledovat, 
budou průběžně doplňovány. 
 
Městská knihovna Náchod bude pro knihovníky obecních i městských knihoven pořádat 
tyto kurzy: 

 Počítačový kurz (základní uživatelské dovednosti, psaní a úprava textů, tabulek, 
základy práce s internetem) – v dubnu/květnu 2015, kurz vede Marek Vašíček. 

 kurz Jak na pěkný plakát – jednoduché vytváření plakátů ve volně dostupných 
grafických editorech, počet lekcí podle potřeby frekventantů, v dubnu 2015, kurz 
vede Marta Lelková. 

 Kurz pro správu webových stránek (práce se šablonou pro malé knihovny 
www.webknihovny.cz) - vkládání textů, obrázků, tabulek, odkazů apod. V červnu 
2015 (případně individuálně podle potřeby), kurz vede Klára Havlová. 

 
Rozvoz knih bude probíhat v březnu, červnu/červenci a v listopadu, anebo podle potřeb 
jednotlivých knihoven.  
V roce 2015 proběhne revize těchto knihoven: Nový Hrádek, Říkov a Trubějov. 
Na říjen je naplánována tradiční exkurze knihovníků, datum bude upřesněno. 
V listopadu se uskuteční Burza nápadů, jejímž účelem je sdílení nápadů a námětů 
s ostatními knihovníky a naopak čerpání tipů na práci v knihovně od ostatních. Tato akce 
je určena jak profesionálním, tak neprofesionálním knihovníkům. 
 
 
 
 
 
 

http://proknihovny.mknachod.cz/
http://www.webknihovny.cz/


 
 
 
 
V roce 2013 vydala Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepci rozvoje 
veřejných knihoven královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 (plné znění koncepce 
rozvoje vyšlo jako příloha 1. čísla zpravodaje U nás v roce 2014), dle této koncepce 
bychom se v roce 2015 měli zaměřit na propagaci služeb knihoven (služby: pořádání 
kulturních a vzdělávacích akcí, spolupráce se školou, půjčování audioknih apod.). 
 
Březen – měsíc čtenářů – celostátní akce zaměřená na propagaci čtenářství, služby pro 
čtenáře apod. V letošním roce je hlavní téma hledání táty čtenáře – knihovna by měla 
podporovat a zdůrazňovat důležitost čtení tatínků dětem.V rámci Března může knihovna 
např. vyhlásit nejlepšího čtenáře za rok 2014, uspořádat besedu se spisovatelem, 
uspořádat čtení pro maminky s dětmi, pro seniory, pro školy/školky apod.  
Noc s Andersenem (akce na podporu dětského čtenářství) se obvykle koná v rámci 
března měsíce čtenářů, samozřejmě je možné zvolit i jiné datum. Více informací o Noci 
s Andersenem naleznete na www.nocsandersenem.cz 
 
V říjnu se uskuteční akce Týden knihoven (5. - 11. 10.), bude zaměřena na školní 
knihovny, které jsou mezi ostatními knihovnami trochu opomíjeny. Pokud je v obci škola 
bez knihovny, je vhodné navázat alespoň spolupráci se školou, nabídnout škole besedy 
v knihovně anebo půjčování knih ke studiu do školy. 
 
Tipy na pořádání akcí/aktivit knihoven: 

 posezení s knihou u kávy a bábovky – např. jednou měsíčně pozvat čtenáře 
a veřejnost do knihovny na kávu a bábovku, přečíst si navzájem pasáže ze svých 
oblíbených knih (lze i tematicky – oblíbené detektivky, oblíbení autoři, knihy 
s tématem Vánoc apod.) 

 nabídnout škole a školce prostor v knihovně/využití knih k vyučování, nabídnout 
učitelům možnost vyučování češtiny/literatury v knihovně, uspořádat besedu 
o knihovně a knihách (základní seznámení dětí s knihami a knihovnou)  

 aktivity pro maminky na mateřské dovolené s malými dětmi – možnost využití 
básniček a říkadel s pohybovým cvičením apod. 

 posezení nad kronikou, nad starými fotografiemi (také možno tematicky – svatby, 
historické události, život v obci apod.) 

 beseda s místním či regionálním spisovatelem, beseda s místním cestovatelem  
 výroba záložek, výroba vlastních knížek/sešitů 
 postavení knihobudky – vytvoření „domečku“ či přeměna nepoužívané telefonní 

budky na místo, kam budou moci lidé dávat svoje přečtené knihy a brát si ty, 
které tam odložili jiní. Knihobudku je vhodné umístit na frekventované místo 
(autobusová zastávka, obchod s potravinami, hřiště, park, apod.). 

 sezónní akce (Velikonoce, podzim, Vánoce,...) 
 herní odpoledne pro děti – hraní deskových her, vyplňování kvízů apod. V příloze 

naleznete kvíz Večerníček se zvířátky, který je možné využít při práci v knihovně. 
 
 
 
 
Přílohy: 
Souhrnné výsledky průzkumu spokojenosti čtenářů obecních knihoven na Náchodsku 
Pozvánka na počítačový kurz 
Večerníček se zvířátky – kvíz pro děti + správné výsledky 

 

http://www.nocsandersenem.cz/


 





 



 


