
Zápis z porad neprofesionálních knihovníků regionu Břeclavska  

1. 12. 2022 Mikulov 

5. 12. 2022 Hustopeče 

6. 12. 2022 Břeclav 

12. 12. 2022 Pohořelice 

13. 12. 2022 Klobouky 

 

Zahájení: vždy ve 14:00 hodin 

Přítomni: 

Za knihovny regionu: 

Ludmila Adámková (Bohumilice), Ivana Nádeníčková (Borkovany), Libuše Milušková (Brumovice), 

Zdeňka Lacová (Cvrčovice), Anna Rosívalová (Diváky), Miroslava Lačíková, Věra Šůstková (Dolní 

Dunajovice), Marta Chromá (Horní Bojanovice), Petra Lízalová (Ivaň), Marie Pošvářová (Jevišovka), 

Martina Klimešová (Kašnice), Dana Strouhalová (Klentnice), Vojtěška Florusová (Ladná), Radmila 

Pálková (Milovice), Jarmila Filásková (Morkůvky), Jiřina Sedliská (Nejdek), Jana Droběnová 

(Němčičky), Michaela Rabovská (Nikolčice), Xenie Václavíková (Novosedly), Petra Kubíčková (Nový 

Přerov), Anna Kocourková (Pavlov), Helena Doné (Pouzdřany), Oldřiška Cabalová (Přítluky), Blanka 

Hrabalová (Rakvice), Kristýna Sedláčková Weiserová (Sedlec), Pavlína Řezáčová (Smolín), Markéta 

Havlíková (Starovičky), Ivana Martínková (Šakvice), Marie Zoubková (Šitbořice), Věroslava Hesová 

(Týnec), Eva Nevědělová, Eva Strouhalová (Velké Němčice), Petra Pokorná (Zaječí). 

Za MěK Břeclav: 

Jitka Burešová, Helena Buršíková 

Program porady:    

-      Zahájení 

-     Roční výkaz o knihovně za rok 2022, výroční zprávy – aktuální informace, změny ve vyplňování 

-      Komunitní knihovna JMK 2022 

- Vzdělávání knihovníků 
 

- Možnost pořádání kulturně vzdělávacích akcí (besed) realizovaných z finančních prostředků 
ÚRS 

-  
- Informace z ÚRS 
-  
- Granty, dotace 
-  
- Jižní Morava čte 
-  
- Situace v knihovnách regionu 
-  
- Různé 



 

Po poradě následovala: Ukázka práce s Albi tužkou, Albi knihy a hry (lektor: Helena Buršíková, ÚRS 

MěK Břeclav) 

 

- Roční výkaz 2022 ke stažení zde: Statistiky — IPK - informace pro knihovny (nkp.cz) 

Vysvětleny změny v ročním výkaze za rok 2022, podrobný návod na vyplnění bude rozeslán e-mailem 

spolu s ročním výkazem k vyplnění. Vyplněný roční výkaz prosím poslat do 20.1.2022 mailem: 

vedouciregion@knihovnabreclav.cz,  i poštou na adresu: Městská knihovna Břeclav, Národních 

hrdinů 9, 690 02  Břeclav. (Neposílat na Dům školství!) 

- Komunitní knihovna JMK: v soutěžní kategorii 5 001 a více obyvatel získala nejvyšší počet bodů 

Městská knihovna Mikulov – gratulujeme  

Místní knihovna Kostice - 2. místo v kategorii 1001-3000 obyvatel (Vítězná knihovna ObK Otnice okr. 

Vyškov)- gratulujeme  

7.12.2022 v prostorách zasedacího sálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje proběhlo slavnostní 

vyhlášení výsledků. 

Titul Top komunitní knihovna JMK 2022 získala knihovna Kozojídky okres Hodonín 

Ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2022 a TOP Komunitní knihovna Jihomoravského 

kraje byly předány! | Moravská zemská knihovna v Brně (mzk.cz) 

- Vzdělávání knihovníků: dle standardu 48 hodin/rok, knihovny pod 10 hodin týdně 8 hodin/rok 

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku 

https://www.knihovnabreclav.cz/aktuality 

 

- Kulturně vzdělávací akce (besedy) realizované z finančních prostředků ÚRS 

V říjnu proběhly besedy se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou (letos podruhé), navštíveno bylo 7 

neprofesionálních knihoven ( Kostice, Týnec, Šakvice, Zaječí, Křepice, Nikolčice, Brumovice) 

Pro žáky 1. stupně ZŠ a děti z MŠ si spisovatelka připravila hravou a zábavnou besedu s autorským 

čtením svých knih (Já, štěně, Mobilmánie v pohádkové říši, Statečná lvíčata). 

Besedy byly organizovány a plně hrazeny MěK Břeclav – Útvarem regionálních služeb z dotace 

Jihomoravského kraje na Výkon regionálních funkcí.  

Kdo má o besedu v příštím roce zájem, nahlásí na ÚRS! 

 

 

- Irnfomace z ÚRS: Nový knihovní systém Koha – MěK již přešla, ÚRS začátek roku 2023 

Na nákup výměnných fondů letos částka 550.000,- Kč, kromě knih nakupujeme Albi knihy, Albi tužky, 

deskové hry, audioknihy, vše je možnost si půjčit ve výměnných fondech.  

https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/01_stat.htm
mailto:vedouciregion@knihovnabreclav.cz
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/knihovnicka-slavnost/oceneni-komunitni-knihovna-jihomoravskeho-kraje-2022-top-ko
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/knihovnicka-slavnost/oceneni-komunitni-knihovna-jihomoravskeho-kraje-2022-top-ko
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku
https://www.knihovnabreclav.cz/aktuality


Nákup z prostředků obcí – letos 21 knihoven, v částce 330.000,- Kč 

V roce 2022 proběhlo 22 revizí knihovního fondu. 

V roce 2023 se na revizi mohou těšit: Profesionální knihovny: Pobočky MěK Pohořelice – Nová Ves a 

Smolín, Neprofesionální knihovny: Dolní Dunajovice, Hlohovec, Horní Věstonice, Klentnice, Krumvíř, 

Moravská Nová Ves, Pavlov, Vrbice, Zaječí. Termíny revizí nahlaste na ÚRS, přijedeme, vysvětlíme, 

zapůjčíme bezdrátový revizní scanner a pomůžeme se sestavením revizního protokolu.  

- Granty a dotace: 30.9.2022 proběhlo školení v MěK Břeclav Jak vyplnit žádost o dotaci (Mgr. 

Jaroslav Čech), kdo se nezúčastnil - viz zaslaný podrobný zápis nebo na webových stránkách MěK 

Břeclav, oddíl pro knihovníky: https://www.knihovnabreclav.cz/aktuality 

- Jižní Morava Čte: http://www.jiznimoravacte.cz/ 

Zapojeno 13 knihoven: Břeclav, Mikulov, Valtice, Kostice, Novosedly, Sedlec, Zaječí, Pavlov, 

Brumovice, Nikolčice, Rakvice, Šakvice, Vrbice 

31.10. 2022 skončila soutěž na téma Co vypráví voda 

do 31.10. 2022 probíhalo odevzdání soutěžních prací v knihovnách 

do 14.11. 2022 probíhalo odevzdání vítězných prací regionálního kola do MZK  

koncem listopadu se sešla hodnotící komise MZK a vybrala vítěze jednotlivých kategorií 

do 30.11. 2022 proběhlo slavnostní vyhodnocení vítězů regionálního kola v zapojených knihovnách 

10.12. 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže: Hvězdárna a planetárium 

Brno  

17.12. 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže: Divadlo Polárka 

- Situace v knihovnách regionu 

- Různé 

Všechny knihovny obdržely děkovný list za rozvoj kulturní a komunitní činnosti v jejich knihovně. 

 

https://www.knihovnabreclav.cz/aktuality
http://www.jiznimoravacte.cz/


  

 

 

 

Po poradě následoval workshop pro knihovníky: Ukázka práce s Albi tužkou, Albi knihy a hry (lektor: 

Helena Buršíková, ÚRS MěK Břeclav).  

Knihovnice si vyslechly prezentaci Heleny Buršíkové o Albi knihách a hrách. Prakticky si vyzkoušeli 

ovládat Albi tužky, zahráli si hry z produkce Albi a dozvěděli se o novinkách z této oblasti. Všechny 

knihy, hry i tužky jsou k vypůjčení do výměnných fondů a určitě obohatí nabídku fondu v knihovnách 

regionu. Podpoří tak dětské čtenářství v malých knihovnách.   

 

Poděkování MěK Mikulov, Hustopeče, Pohořelice, Klobouky za možnost uspořádání porady u nich 

v knihovnách a jejich pohostinnost.  

Poděkování MěK Břeclav ÚRS (Helena Buršíková) za vzorně připravený a uspořádaný workshop pro 

naše knihovníky. 

 

 

Zapsala Jitka Burešová 

 

 

 

 

 


