
Zápis 
z porady vedoucích městských knihoven náchodského regionu 

13. 4. 2015 
 
Přítomni: M. Dvorský, M. Fraňková, K. Havlová, M. Lelková, J. Meier, V. Plachtová, 
V. Prokopová, V. Růžička, M. Slavík, A. Šimek, I. Votavová, M. Zálišová, A. Záveská 
 
Paní Votavová všechny přítomné přivítala a představila jim novou pracovnici Městské 
knihovny Náchod a svou novou zástupkyni, paní Mgr. Blanku Nešetřilovou. 
 
Statistika, standardy VKIS 
Paní Havlová všem poděkovala za spolupráci při sestavování statistických výkazů a komentářů 
a do příštích let poprosila o detailnější a pečlivější zpracování komentářů ke statistickým 
výkazům. Do konce dubna 2015 je možné zasílat fotografie a prezentace činnosti knihoven 
paní Evě Semrádové do SVK HK, která je zařadí do krajské statistické ročenky. 
Dokumenty Analýza statistických dat za rok 2014 a Hodnocení standardu VKIS za rok 2014 
byly zaslány všem zúčastněným společně s tímto zápisem. 
 
Informace z porady ředitelů v SVK HK  
Ve Slovníku českých knihovníků je potřeba zkontrolovat, zda jsou v databázi zapsány 
významné osobnosti knihoven naší oblasti, případně dát podnět paní Mgr. Zdence Mikulecké 
z SVK HK ke zpracování záznamu o dosud nezapsané knihovnické osobnosti. 
V Adresáři knihoven je potřeba aktualizovat údaje o našich knihovnách. 
Královéhradecká knihovnická konference proběhne v SVK HK 24. 11. 2015.  
Do 18. 6. 2015 je potřeba určit nominace na udělení titulu Knihovník roku. Návrhy na ocenění 
knihovníků (profesionálních i neprofesionálních) je možné zasílat do 15. 6. 2015 na adresu 
havlova@mknachod.cz. 
V roce 2015 bychom se dle Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje 
na léta 2014 - 2018 měli zaměřit na služby knihoven kraje a rovný přístup obyvatel k těmto 
službám. O této kampani pro rok 2015 pojednává článek ve zpravodaji U nás 
Knihovna je služba (1/2015). 
Další školení k RDA proběhne v SVK HK 13. 5. 2015, část programu bude věnována hlavním 
změnám v katalogizaci podle pravidel, část bude věnována autoritám a řešení konkrétních 
problémů a otázek. Dále bude možné domluvit se s lektory z SVK HK na individuálním 
semináři pro knihovníky náchodského regionu. 
 
Plán akcí SVK HK 

Rozpis vzdělávacích akcí SVK HK pro knihovnice/knihovníky v roce 2015 

13. 1.  seminář Přátelská pracoviště - 1. část 

20. 1.  seminář Přátelská pracoviště - 2. část 

19. 2.  školení služby Ptejte se knihovny 

9. 3.-11. 3.  seminář Prevence násilí na pracovišti - 1. část 

12. 3. Porada ředitelek PK, vychází jarní číslo U nás 

17.- 19. 3.   seminář Prevence násilí na pracovišti - 2. část 
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Mimo vzdělávacích akcí výše uvedených bude také SVK HK organizovat školení pro podporu 
počítačové a informační gramotnosti hrazená z podprogramu VISK 2. V projektu byly navrženy 
tyto okruhy školení (zájem vyplynul z dotazníků sesbíraných během školení realizovaných 
v roce 2014 a hrazených z VISK 2): 

 Facebook a jiné sociální sítě 

 MS Office Excel pro pokročilé (v roce 2014 pro začátečníky) 

 Využívání ICT při tvorbě propagačních materiálů knihovny 

 Nové nástroje pro tvorbu prezentací 

 Ovládání nových technologií (ipody, ipady, tablety apod.) 

 Práce s digitální fotografií 

 Užití portálu citací v citační praxi 
 

Ostatní 
Přítomní vedoucí knihoven projevili zájem o uspořádání exkurze do zajímavých městských 
knihoven, výhledově by se tato exkurze konala v září či říjnu. 
Do 15. 5. 2015 bude znám seznam knihoven, které budou soutěžit o titul Knihovna roku. 
Paní Jana Sehnalová, komisařka v porotě soutěže, prosí o spolupráci při zpracování informací 
o zúčastněných knihovnách. 
 
Městská knihovna Náchod 
Městská knihovna Náchod uvažuje o zavedení rodinných průkazů, které by finančně 
zvýhodnily rodiny a zároveň by se jimi odstranil nežádoucí jev více čtenářů chodících na jednu 
společnou průkazku. Marta Lelková vypracovala průzkum zájmu o tyto průkazky mezi čtenáři 
náchodské knihovny za použití conjoint analýzy, praktická část průzkumu je pro ukázku 
přílohou tohoto zápisu. 
Webové stránky mají novou podobu, informace pro knihovny a knihovníky jsou umístěny 
na adrese proknihovny.mknachod.cz. 

24. 3. Seminář k pravidlům RDA 

31. 3.-2. 4. seminář Prevence násilí na pracovišti - 3. část 

7.-9.  4. seminář Prevence násilí na pracovišti - 4. část 

21. 4. diskusní fórum Sociální dialog a nový občanský zákoník 

27. 4. seminář pro muzejní a archivní knihovny 
(ZRUŠENO – přesunuto na podzim – termín bude upřesněn) 

5. 5. školení - citace 

13. 5.  Seminář k pravidlům RDA 

15. 5.  Redakční rada U nás 

18. 6. Porada metodiček PK, vychází letní číslo U nás 

14. 8. Redakční rada U nás 

17. 9. Porada ředitelek PK, vychází podzimní číslo U nás 

30. 10. Redakční rada U nás 

4. 11.  Knihovnice/knihovník Královéhradeckého kraje roku 2015 

24. 11. Královéhradecká knihovnická konference  

3. 12. Porada metodiček PK, vychází zimní číslo U nás 
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Kurz tvorby plakátů bude pokračovat dalšími lekcemi, kde si účastníci kurzu své znalosti 
a dovednosti budou moci rozšířit. 
Ve středu 6. 5. 2015 se ve studovně Městské knihovny Náchod bude konat přednáška pana 
Jiřího Trávníčka na téma Češi jako čtenáři, všichni knihovníci jsou srdečně zváni. 
Knihovna dále bude pořádat cestovatelskou přednášku Vladimíra Růžičky s názvem 
Objektivem potápěče a přednášku Michala Martinka Přírodní kontrasty ruského Altaje. 
Ve vstupní hale se uskuteční výstava fotografií studentů a absolventů Jiráskova gymnázia ze 
Španělska a Latinské Ameriky a výstavu Fotoklubu Náchod. 
 
Městská knihovna Jaroměř 
Knihovna žádala ve VISKu o dotaci na konverzi Clavia na Tritius (vyšší verze), dotaci však 
nezískala a proto bude v příštím kole žádat o nižší částku na přechod z formátu UNIMARC 
na MARC 21. Knihovna uspořádala Noc s Andersenem, v plánu je uspořádání pasování 
prvňáčků na čtenáře a literární soutěž s tématem „mosty“. 
 
Městská knihovna Červený Kostelec 
Paní Fraňková pochválila novou pracovnici dětského oddělení, která své oddělení příkladně 
vede a navazuje spolupráci s dalšími institucemi (mateřské centrum, školy apod.). Klubáč, 
každotýdenní klub pro děti, jakož i jiné zaběhnuté akce fungují beze změn. Knihovna 
uspořádala veřejné čtení z díla Břetislava Kafky v prostoru Kafkových ateliérů. Dále proběhla 
Noc s Andersenem, pro děti byl přichystán večerní program bez přespání v knihovně. 
 
Městská knihovna Egona Hostovského v Hronově 
Knihovna uspořádala cestopisnou besedu o Nikaragui, akci Hronov čte Čapka, dále pořádá 
tematické besedy pro školy o Čapkovi. V plánu akcí je přednáška Milana Zachy Kučery, beseda 
o bylinkách a jejich zpracování a vzpomínkový podvečer při příležitosti vydání katalogu umělce 
Ivo Švorčíka. V květnu ukončí svoji pracovní činnost v knihovně paní Hana Nejedlá, zřizovatel 
již uspořádal výběrové řízení na pozici nového pracovníka. 
 
Městská knihovna Meziměstí 
Knihovna pořádá besedy pro žáky a studenty škol. Novou službou je rozvoz knih starším 
a nemobilním čtenářům. Pan Slavík se s velkou pravděpodobností stane novým 
šéfredaktorem Meziměstského zpravodaje. 
 
Městská knihovna Nové Město nad Metují 
V knihovně proběhla valná hromada SKIP 08, jejíž součástí byla i přednáška Mgr. Jana 
Táborského O češtině. Dále knihovna uspořádala Noc s Andersenem a to jak v hlavní budově 
knihovny, tak v pobočce ve Vrchovinách. V rámci Myšlenkária proběhla přednáška Dany 
Němcové a sochaře Petra Nováka. Celý duben se knihovna zaměřuje na cestopisné besedy 
a  výstavy. V květnu proběhne výstava leteckých fotografií Tomáše Zorvana, letecká exhibice 
akrobata Martina Šonky u příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války, Kaleidoskop Jana 
Rejžka, Noc literatury a besedu s Janem Bělobrádkem, autorem knihy o Jaroslavu Celbovi. 
Knihovna uspořádala průzkum spokojenosti čtenářů. 
 
Knihovna městyse Velké Poříčí 
Knihovna otevřela výstavní Galerii 102, pořádá čtení a výtvarné dílny pro děti. Vedoucí 
knihovny, pan Šimek, všem doporučil zapojit se do projektu Čtení pomáhá a propagovat tuto 
akci i prostřednictvím městských zpravodajů. 
 



Městská knihovna Česká Skalice 
Knihovna oslavila 170 let od svého vzniku otevřením nové části oddělení pro dospělé, součástí 
oslav byl pietní akt u hrobu zakladatele knihovny, beseda s kronikářem Samkem a výstava 
o historii knihovny. Pro děti MŠ i ZŠ jsou pořádány besedy knihovnického minima. 
Dále proběhla Noc s Andersenem, pro děti byl přichystán večerní program bez přespání 
v knihovně. Knihovna má v plánu vybudovat u knihovny zahrádku s posezením a zakoupit 
kávovar. Z dalších akcí je v plánu tajný výlet pro děti a beseda s manželi Klempířovými 
o Grónsku. 
 
Městská knihovna Broumov 
Knihovna uspořádala výstavu fotografa Luboše Doležala a přednášku Jaroslava Kreibicha 
nazvanou Tajemství Boženy Němcové a její nejslavnější knihy. Připravuje se výstava studentů 
výtvarného oboru ZUŠ, přednáška PhDr. Vladimíra Waageho s tématem Kamenné cesty 
Broumovských stěn v Hesseliově urbáři a besedu se Zuzanou Součkovou, autorkou knihy Když 
se dáma rozběhne. Pan Meier všem doporučil knihu regionální autorky Hany Lundiakové 
s názvem Imago: Ty trubko! 
 
Knihovna města Police nad Metují 
Knihovna spolupracuje se seniorklubem Ostaš, pořádá tradiční čtvrteční odpoledne pro děti. 
Dále byla pro děti uspořádána Noc s Andersenem. V rámci Černých hodinek proběhla beseda 
s Klárou Hadašovou, autorkou knihy Domácí mlékař, aneb, Jak přijít vlastním přičiněním 
k mléčným produktům. Z dalších akcí knihovny byl zmíněn křest knihy Jaroslava Soumara 
Drobečky a autorské čtení Blanky Faltové z knihy Na slzy nezbyl čas. Paní Plachtová všem 
zúčastněným doporučila e-learningové kurzy Moravské zemské knihovny, pracovníci polické 
knihovny již touto cestou absolvovali knihovnický kurz a kurz současné literatury, nyní studují 
služby knihoven. 
 
Městská knihovna Teplice nad Metují 
Knihovna pořádá čtení dětem, besedy pro žáky ZŠ i MŠ. V plánu je uspořádání fotografické 
soutěže pro děti. 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Analýza statistických dat za rok 2014 
Hodnocení standardu VKIS za rok 2014 
Conjoint analýza jako nástroj pro podporu služeb knihoven – průzkum zájmu o rodinné 
průkazky 


