
Zápis z výjezdní porady profesionálních knihovníků regionu Břeclavska 9.12. 2022 v MK Tvrdonice 

Zahájení: v 9:30 hodin 

Místo konání: Místní knihovna Tvrdonice, Slovácká 1, 691 53 Tvrdonice (budova MŠ) 
 

Přítomni: 

Za knihovny regionu: 

Taťána Rosochová (Kobylí), Irena Nováková (Lednice), Zdeňka Šlichtová a Magda Balgová (Tvrdonice). 

Radka Mildnerová (Podivín), Bohdana Rabušicová (Valtice), Marie Drábková (Velké Bílovice), Lucie 

Gawlová (Velké Pavlovice), Ivana Rampáčková (Kostice) 

Za MěK Břeclav: 

Marek Uhlíř, Jaroslav Čech, Jana Zeithammerová, Jitka Burešová, Helena Buršíková 

Program porady:    

- Zahájení 
- Roční výkaz o knihovně za rok 2022, výroční zprávy – aktuální informace 
- Projekt Česká knihovna 
- Komunitní knihovna JMK 2022 
- Vzdělávání knihovníků 
- Informace z ÚRS 
- Granty, dotace 
- Jižní Morava čte 
- Situace v knihovnách regionu 
- Různé 

Následoval: Workshop pro knihovníky: Roboti, ozoboti, blueboti a virtuální realita jako nástroj 

k podpoře digitální gramotnosti a vzdělávání v knihovnách, lektoří: Mgr. Jaroslav Čech a Jana 

Zeithammerová – MěK Břeclav 

- Zahajovací slovo měl p. ředitel, poděkoval knihovníkům za jejich práci v letošním roce.  

- 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!) 

- Projekt Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů 

uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro 

veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny. 

z profesionálních knihoven nejsou zapojeny knihovny Lednice a Vranovice, nabídka zapojení                

(v projektu 216 titulů od 37 nakladatelů, každá knihovna si může objednat v základní objednávce 

knihy v celkové hodnotě 5 200,- Kč.) 

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna 

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

Městská knihovna Mikulov – gratulujeme  

https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/01_stat.htm
mailto:vedouciregion@knihovnabreclav.cz
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna


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 

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

Besedy se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou (letos podruhé) v říjnu, navštíveno 7 neprofesionálních 

knihoven (Kostice, Týnec, Šakvice, Zaječí, Křepice, Nikolčice, Brumovice). Realizováno z finančních 

prostředků ÚRS z dotace na výkon RF JMK. Kdo má zájem v příštím roce, obrátí se na ÚRS co nejdříve.  

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.  

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 

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


- Situace v knihovnách regionu 

MK Tvrdonice měla připravenou prezentaci o činnosti jejich knihovny v roce 2022 

- Různé 

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

 

  

Irena Nováková - Místní knihovna Lednice obdržela z rukou ředitele ocenění Knihovnický Fénix 

2022 za obrovskou zásluhu na tom, že jako nová knihovnice pozvedla Místní knihovnu Lednice 

z popela. 

 



 

 

Po poradě následoval workshop pro knihovníky: Roboti, ozoboti, blueboti a virtuální realita jako 

nástroj k podpoře digitální gramotnosti a vzdělávání v knihovnách. Knihovnice si vyslechly 

prezentaci lektorky Jany Zeithammerové (MěK Břeclav) na výše uvedené téma a za pomoci Mgr. 

Jaroslava Čecha (MěK Břeclav) si mohly vyzkoušet v praxi virtuální realitu pomocí 3D brýlí, pracovat 

s ozoboty a blueboty, programování robotů atd. Byla domluvena možnost spolupráce s jednotlivými 

knihovnami a MěK Břeclav – oddělení Roboti, VR & 3D tisk. (Uspořádání workshopu pro žáky a 

studenty v jednotlivých profesionálních knihovnách regionu).  

 

Poděkování MK Tvrdonice za možnost uspořádání porady u nich v knihovně a jejich pohostinnost. 

Poděkování MěK Břeclav – oddělení Roboti, VR & 3D tisk za vzorně připravený a uspořádaný 

workshop pro naše knihovníky. 

 

 

Zapsala Jitka Burešová 

 

 

 

 

 


