Porady neprofesionálních knihovníků regionu Břeclavska konaných v knihovnách: 6.6.2022 Břeclav,
7.6.2022 Klobouky u Brna, 14.6.2022 Hustopeče, 15.6.2022 Mikulov, 16.6.2022 Pohořelice
Přítomni:
Za knihovny regionu:
Dana Veselá (Boleradice), Zdeňka Lacová (Cvrčovice), p. Lačíková, Šůstková (Dolní Dunajovice), Petra
Lízalová (Ivaň), Marie Pošvářová (Jevišovka), Martina Klimešová (Kašnice), Dana Strouhalová
(Klentnice), Ivana Rampáčková (Kostice), p. Dvořáková (Křepice), p. Pálková (Milovice), Xenie
Bezchlebová (Moravská Nová Ves), p. Filásková (Morkůvky), p. Sedliská (Nejdek), p. Rabovská
(Nikolčice), p. Pavelková (Novosedly), p. Kubíčková (Nový Přerov), p. Kocourková (Pavlov), p.
Macháčková (Přibice), Blanka Hrabalová (Rakvice), p. Sedláčková-Weiserová (Sedlec), Ivana
Martínková (Šakvice), Marie Zoubková (Šitbořice), Michal Urbánek (Uherčice), Eva Nevědělová (Velké
Němčice), Klára Beranová (Vrbice)
MěK Břeclav:
Jitka Burešová, Soňa Piškulová
Program porady:












Výsledky činnosti neprofesionálních knihoven okresu Břeclav za rok 2021
Přechod MěK Břeclav na nový knihovní systém KOHA
Vzdělávání knihovníků, nabídka kurzů, školení
Jižní Morava čte – aktuální informace
Možnost pořádání kulturně vzdělávacích akcí (besed) realizovaných z finančních prostředků ÚRS
Revize KF 2022
Výměnné fondy, Nákup knih z prostředků obcí 2022
Výsledky VISK 3, K21 2022
Informace z knihoven regionu
Moravská Nová Ves - Video MZK Stav po tornádu
Různé
Po poradách vždy následovalo školení:


Ukázka práce s dětskými čtenáři (nápady, náměty, pracovní listy, materiály):
Velké čištění zubů v ZOO, Recyklované pohádky, Výprava na Měsíc, les.
Přednášející: Soňa Piškulová, vedoucí poboček Měk Břeclav

Školení se setkalo s velmi pozitivními ohlasy z řad účastníků a v plánu je další pokračování ve
spolupráci se Soňou Piškulovou na další témata.
Knihovníci byli seznámeni s výsledky činnosti jednotlivých knihoven za rok 2020. Byl vydán materiál
„Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2021“, ten je rozeslán všem knihovnám i jejich
zřizovatelům.
Po prázdninách přechází MěK Břeclav na nový automatizovaný knihovnický systém KOHA. ÚRS
přejde poté, co bude odbavena MěK Břeclav společně s pobočkami. Možné problémy na začátku,

prosíme o shovívavost. (např. přihrávání VF do systému, delší čekací doba na VF apod.) Možné
problémy budeme řešit operativně. Děkujeme za pochopení.
Vzdělávání knihovníků: Sledovat e-maily přeposílané od Mgr. Kratochvílové – MZK
Nabídka vzdělávání, kurzů a školení:
https://www.knihovnabreclav.cz/aktuality, https://www.mzk.cz/pro-knihovny
Jižní Morava čte!
-Možnost zapojení do června 2022, Téma: Co vypráví voda
Anotace: Jestlipak víte, za co všechno může voda? Jestlipak víte, kde žijí vodní víly? Jestlipak víte, jak
se voda narodí? A jestlipak víte, jak voda umírá? A víte, že může být voda zázračná? A víte, že bez
vody není život? A jestlipak víte, proč má voda rozpuštěné vlasy?

-

http://www.jiznimoravacte.cz

Nabídka metodická pomoci při přípravě kulturní a vzdělávací činnosti, při pořádání komunitních a
dalších aktivit, s důrazem na rozvoj čtenářství u dětí a mládeže.
Ve dnech 16.-.19.5.2022 navštívila knihovny Hrušky, Lednice, Ladná, Nový Přerov a Novosedly
spisovatelka dětských knih Lenka Rožnovská. Pro děti 1. stupně ZŠ si připravila poutavé besedy.
Celkem se besed zúčastnilo bezmála 200 dětí. Besedy byly plně hrazeny z prostředků ÚRS, z dotace
na výkon regionálních funkcí. Postupně budeme zapojovat další knihovny, které mají zájem.
Revize v roce 2022: celkem 23, všechny automatizovaně kromě Nejdku, Dolních Věstonic a Nových
Mlýnů: Neprofesionální knihovny: Nejdek, Borkovany, Březí, Bulhary, Cvrčovice, Diváky, Dobré Pole,
Dolní Věstonice, Ivaň, Kašnice, Němčičky, Pouzdřany, Přítluky, Nové Mlýny, Starovičky, Šakvice,
Šitbořice, Velké Hostěrádky Kdo ještě nenahlásil termín, prosím, učiňte tak co nejdříve z důvodu
zapůjčení revizního scanneru z ÚRS.
Výměnné fondy: Na nákup knih pro VF stanovena částka 427.000 Kč. Hojně jsou využívány nyní ALBI
knihy a ALBI tužky, audioknihy. Vše se snažíme průběžně doplňovat. Albi knihy, tužky i audioknihy
můžete žádat i do nákupu z prostředků obcí. VF po dohodě rozvážíme. Kdo má možnost vlastního
odvozu, kontaktujte nás, VF nachystáme dle požadavků. Z prostorových důvodů není možné knihy
rezervovat. Dílovky vracejte, prosím, kompletní. Pozor na vracení vašich knih společně s VF.Kdo má
zájem o vyřazené knihy z VF formou daru, ozvěte se, stále průběžně vyřazujeme.
Nákup z prostředků obcí: Smlouvy i peníze na účtu celkem letos (zatím) 19 knihoven. Nákup je nyní v
celkové výši 283.000 Kč. Zvážit, jestli se příští rok nepřidají i další knihovny (výhodný rabat 30 %,
profesionální výběr titulů, knihy technicky zpracované – obalené, rozvoz do knihoven).
Výsledky VISKu 2022: Vranovice – Samoobslužný katalog s IS – 15.000,-, Lanžhot – Elektronický
katalog NEK – 15.000,-,Technologické vybavení pro celoživotní vzdělávání v knihovně – 20.000,-,
Kostice – Zřízení tvůrčí dílny s programovatelnými roboty a VR – 52.000,-, Brumovice – Modernizace
technického zázemí pro novou knihovnu – 93.000,-, MěK Břeclav – Robotovna II – 91.000,-,
Makerspace II. Etapa – 47.000,-, Obnova počítačového vybavení pro veřejnost – 161.000,-

https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni
Výsledky K21 2022: Mikulov – Knihopásek – festival dětské knihy – 20.000,https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21
Tornádo 2021: Video MZK Brno, které vzniklo jako doprovodný materiál k výstavě o architektuře
českých knihoven (re)Vize knihoven 21. století – prostor – funkce – příležitost. Na videu Xenie
Bezchlebová, knihovnice Moravské Nové Vsi
https://www.youtube.com/watch?v=h2u1DQeI-kU
Různé:
Změny knihovníků: Nový Přerov – p. Kubíčková, Klentnice – Dana Strouhalová, domluveno zaučení a
metodická pomoc.
Po poradách následovalo školení: viz výše.

Zapsala: Jitka Burešová

