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1. Úvod
Základním posláním Městské knihovny Valašské Meziříčí je poskytování informačních a knihovnických služeb
občanům města, studentům i návštěvníkům Valašského Meziříčí. Rozsah a kvalita našich služeb však závisí na
možnosti využívat kvalitní informační technologie, dále pak je závislá na personálním a finančním vybavení
knihovny. Limitujícím faktorem jsou i prostory, které máme k dispozici. Knihovna plnila své poslání na celém
území města Valašské Meziříčí včetně jeho integrovaných obcí. V rámci výkonu regionálních služeb zajišťuje
středisková knihovna ve Valašském Meziříčí metodickou pomoc 16 knihovnám v obcích regionu Valašské
Meziříčí.
Pro své uživatele knihovna provozuje webové stránky. Stránky jsou přehledné, s možností fulltextového
vyhledávání a přihlášení k odběru novinek. Samozřejmostí je přístup do on-line katalogu a čtenářských kont
uživatelů. Na stránkách jsou ve čtrnáctidenních intervalech zveřejňovány knižní novinky, tak jak jsou
expedovány na půjčovny. Na přelomu roku 2016/2017 došlo k modernizaci stránek a stránky jsou nyní plně
kompatibilní s mobilními zařízeními. Knihovna využívá svůj profil na facebooku, kde zveřejňuje pozvánky a
informuje o novinkách. Uživatelé mohou využít barevných xerografických služeb, dále je pro ně k dispozici
skener, kroužková vazba či laminovací služba. Klienti mohou využít bibliobox umístěný na pozemku vedle
knihovny k vrácení vypůjčených dokumentů. Naši klienti si mohou vyzkoušet čtečku e-knih, tablety a deskové
hry. Od roku 2016 máme zavedenou novou službu Lekotéka a dále jsme se stali bezplatným registračním
místem mojeID.
Velkou nevýhodou půjčoven pro dospělé čtenáře je absence bezbariérového přístupu a úzké strmé
schodiště, které je pro starší uživatele a handicapované občany velkou překážkou. Knihovna nemá ve své
blízkosti parkovací místa, což je problémem nejen pro zdravotně postižené, ale také pro obchodní partnery
knihovny. Dalším problémem je umístění dětského oddělení a střediskové knihovny, které sídlí v pronajatých
prostorách. Řešením by bylo najít a zrekonstruovat nové prostory pro knihovnu - knihovna by byla na jednom
místě, přístupná pro všechny. Ve druhém pololetí byl ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí
vypracován projekt a podána žádost o dotaci "Komunitní centrum Valašské Meziříčí". Knihovna by se
měla přestěhovat do budovy kina. Zda dojde k realizaci projektu, budeme vědět až ve druhém čtvrtletí
2017.
I v roce 2016 knihovna žádala o grantovou podporu z Ministerstva kultury České republiky na nákup
zvukových knih pro nevidomé a slabozraké, obnovu počítačových stanic a na projekt Příběhy našich
sousedů. Za finanční podpory firmy Cabot byly redesignovány webové stránky a logo knihovny.
Knihovna se připojila do nabídky kulturních aktivit města čtenářskými soutěžemi, literárními soutěžemi pro děti i
mládež, literárními programy, přednáškami, výstavami. Zapojila se do již tradičních celostátních kampaní, např.
Týden knihoven, Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářů, Pasování prvňáčků na Rytíře krásného slova, Knížka
pro prvňáčka, Meziříčská muzejní noc a dalších. Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce pobočky ve
Lhotě, knihovna dostala nové regály a především podlahovou krytinu. V pobočce v Juřince byly ve
spolupráci s místními hasiči pořízen nový sedací nábytek. Na dětském oddělení byly vyměněny žaluzie. Na
ostatních odděleních byl během prázdnin proveden generální úklid - mytí oken, čištění regálů, koberců,
čalounění.
Poděkování patří všem příznivcům knihovny za jejich podporu a dary, taktéž našemu zřizovateli Městu
Valašskému Meziříčí, všem spolupracujícím institucím a našim uživatelům. V neposlední řadě pak děkuji svým
kolegyním a kolegům za jejich přínos k rozvoji valašskomeziříčských knihovnických a informačních služeb.
Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny
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2. Umístění a působnost knihovny v regionu Valašské Meziříčí, počet obyvatel
Hlavní knihovna:
Krásenská radnice, Masarykova ul.
Pobočky:
oddělení pro děti a mládež, ul. Zašovská
oddělení pro děti a dospělé, ul. Zd. Fibicha
Místní knihovny v integrovaných obcích:
Hrachovec, Juřinka, Lhota u Choryně, Podlesí.
Knihovny v obcích, se kterými má středisková knihovna uzavřeny smlouvy o metodické pomoci:
Branky, Choryně, Jarcová, Jasenice, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Perná, Podolí, Police, Poličná,
Velká Lhota, Veselá, Zašová.
Počet obyvatel Valašského Meziříčí: 22.578
(zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx)

Mapa působnosti
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3. Knihovní fond
K 31. 12. 2016 bylo v knihovně evidováno celkem 67.900 knihovních jednotek, z toho 39.264 svazků (sv.) beletrie,
23.264 sv. naučné literatury a 5.367 ostatních dokumentů.
Do přírůstkového seznamu bylo zaznamenáno 3.934 knihovních jednotek. Odebíralo se 128 titulů periodik
v celkovém počtu. Úbytek v roce 2016 byl 5.247 knihovních jednotek.
Celková částka na pořízení knihovního fondu v roce 2016 činila 896.319,- Kč. Z toho periodika byla nakoupena za
121.826,- Kč.

4. Činnost knihovny a statistiky
Dostupnost služeb pro obyvatele Valašského Meziříčí a okolí zajišťuje Městská knihovna Valašské Meziříčí,
kterou tvoří hlavní budova v centru města, 2 pobočky s profesionálními pracovníky a 4 pobočky v integrovaných
obcích Valašského Meziříčí s neprofesionálními pracovníky. Vzhledem k osamostatnění obcí Krhová a Poličná
byla od 1. ledna 2013 činnost poboček v těchto obcích ukončena. Regionální funkce vykonává naše knihovna pro
16 knihoven v regionu, které jsou zřizovány místními obecními úřady. Všechny knihovny vykonávají
knihovnickou, informační a vzdělávací činnost v souladu s posláním této instituce dle zájmu uživatelů.

4.1. Oddělení pro dospělé a hudební oddělení
Oddělení pro dospělé je pověřeno centrální evidencí čtenářů knihovny, výkonem meziknihovní a
mezinárodní výpůjční služby (MVS), odesíláním upomínek a rezervacemi knih.
O zprostředkování dokumentů prostřednictvím MVS je u čtenářů stabilní zájem. Knihovnám v ČR bylo zasláno
165 žádostí o výpůjčku a z toho 154 bylo vyřízeno kladně. Naše knihovna obdržela 11 požadavků, z toho 10
kladně vyřídila.
Pracovníci oddělení pro dospělé zajišťují donáškovou službu pro imobilní uživatele. V roce 2016 uskutečnili 29
návštěv. Pro nevidomé a slabozraké uživatele nabízí oddělení fond zvukových knih. V letošním roce jsme díky
grantu Ministerstva kultury ČR mohli podepsat smlouvu s Macanovou knihovnou a tiskárnou pro nevidomé na
dodávaní audioknih zdarma. Nové knihy jsou na oddělení expedovány v pravidelných čtrnáctidenních
intervalech, vždy ve čtvrtek. Tento způsob čtenáři hodnotí pozitivně.
Mladými lidmi je využíván prostor Zašívárny. Bohužel tento prostor je malý a není určen jen pro ně, což není
optimální.
Od roku 2016 jsme také ukončili nákup hudebních CD. Zaměříme se jen na nákup audioknih. Rozšířili jsme nákup
deskových her.

4.2. Studovna a čítárna
Studovna jako nositel specializovaných informačních služeb poskytuje široké spektrum informací
z klasických i elektronických zdrojů. Nabízí půjčování periodik - novin a časopisů. Uživatelé čítárny mají
k dispozici přístup na internet. Návštěvníci mohou využívat také bezdrátové připojení k internetu v prostorách
čítárny.
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V čítárně je uživatelům k dispozici elektronická sbírka zákonů CODEXIS, dále elektronické archivy periodik.
V čítárně se pravidelně pořádají besedy a přednášky pro veřejnost. Disponuje 40 studijními místy a kapacita pro
návštěvníky akcí může být rozšířena až na 60 míst, což už bývá vzhledem ke stísněnému prostředí a špatné
cirkulaci vzduchu problém.
Uživatelé dále mohou využít skeneru, kroužkové vazby nebo laminovací služby. Nejvyužívanější je barevná
kopírka, která umožňuje kopírování až do velikosti A3. K dispozici je také řezačka a sešívačka do 50 listů. Od září
2014 jsme zavedli pro obyvatele města službu balení a drobné opravy knih, učebnic a sešitů.
Do péče tohoto pracoviště spadá regionální fond s literaturou o regionu a regionálních autorů. Od roku 2016 je
čítárna bezplatným validačním místem služby mojeID.

4.3. Oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež plní výchovnou a metodickou roli v oblasti dětského čtenářství.
Ve spolupráci s mateřskými a základními školami a družinami ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí jsou zde pro
děti pravidelně připravovány besedy a knihovnické lekce. V roce 2016 se dětské oddělení opět připojilo
k celostátní akci Noc s Andersenem, zorganizovalo městské a okresní kolo O poklad strýca Juráša. Uskutečnilo
se zde oblíbené pasování prvňáčků „První rok ve škole – první krok do knihovny“ s ilustrátorem Adolfem
Dudkem. Akce na podzim 2016 pokračovala Klíčováním žáků druhých tříd. Součástí oddělení pro děti je od konce
roku 2016 Lekotéka - půjčovna didaktických hraček, jejíž pořízení jsme si mohli dovolit díky dotaci Města
Valašské Meziříčí.

4.4. Oddělení pro děti a dospělé – Zd. Fibicha (Domeček)
Pobočka na ulici Zd. Fibicha poskytuje především výpůjční absenční a prezenční služby. Nabízí veřejný
Internet. Spolupracuje se školou pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Pro její žáky připravuje besedy a
setkání spojená s výběrem literatury.
Ve spolupráci se základními školami a školními družinami jsou zde pro děti pravidelně připravovány besedy a
knihovnické lekce. V pobočce proběhla Noc s Andersenem, organizovaná dětským oddělením.

4.5. Středisková knihovna
Středisková knihovna zajišťuje provoz poboček ve 4 integrovaných obcích Valašského Meziříčí. Provoz
těchto knihoven je hrazen z rozpočtu městské knihovny. V knihovnách v integrovaných obcích pracují
dobrovolní knihovníci.
Jsme pověřenou knihovnou pro vykonávání regionálních služeb* pro knihovny v působnosti naší
knihovny - v 16 místních knihovnách zřizovanými příslušnými obecními úřady. Provoz těchto knihoven
je hrazen finančními prostředky obecních úřadů příslušných obcí.
Pracovnice střediskové knihovny poskytují místním knihovnám metodickou pomoc, zajišťují nákup, evidenci a
technické zpracování knih, revize knihovního fondu, statistické výkazy, cirkulační soubory. Středisková knihovna
pomáhá obecním úřadům při zpracovávání grantových programů MK ČR na získávání finančních prostředků na
automatizaci knihoven.
*Regionální funkce knihoven, poskytované podle §2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění, vycházejí z účelné dělby práce
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a koordinace odborných činností knihoven. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve
všech místech České republiky a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.
Standard představuje soubor nároků na způsob a úroveň poskytování služeb, jimiž jsou naplňovány regionální funkce
krajskými a pověřenými knihovnami:
1.

Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory

2.

Statistika knihovnických činností

3.

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady

4.

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize a aktualizace

5.

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

6.

Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce

7.

Servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí

Regionální funkce jsou zajišťovány smluvně se Střediskem regionálních služeb při MVK Vsetín objednávkou
služeb ve výši 157 680,- Kč.
V roce 2016 proběhla realizace 5 grantů z programu VISK3 v MK Kladeruby, Poličná, Jarcová, Lešná a Velká Lhota.
Byly pořízeny nové počítače na internet pro uživatele, ve Velké Lhotě nakoupili nový počítač a tablet. MK
Loučka – od března půjčuje přes editační www Opac . V závěru roku si podalo 5 OÚ žádost o grant na počítač na
internet pro rok 2017, a to Branky, Loučka, Police, Choryně a Krhová.
Vzdělávací a výchovné akce v knihovnách střediska
MK Branky - 16.3.2016 – Setkání nad knihou – děti ze školní družiny v knihovně
- 10.10.2016 – Co nám ukáže kniha – beseda pro 1. třídu ZŠ
- 7.11.2016 – Pohádky o strašidýlkách – beseda pro 2. a 3. třídu ZŠ
MK Jarcová

- 11.4.2016 – exkurze žáků 1. a 2. třídy ZŠ v knihovně

- 21.4.2016 – exkurze žáků 3.,4. a 5. třídy ZŠ v knihovně
-25.5.2016 – exkurze dětí z MŠ v knihovně
- 31.5.2016 – exkurze dětí z MŠ v knihovně
MK Kladeruby - soutěž O nejlepšího čtenáře, vyhodnocení soutěže 9.12.2016
- 9.3.2016 – exkurze dětí z MŠ v knihovně
- 14.6.2016 – exkurze žáků ze ZŠ Kladeruby v knihovně
- 25.11.2016 – exkurze žáků ze ZŠ Kladeruby v knihovně
MK Loučka - 4.10.2016 –Podzimní putování s broučky – ve spolupráci s OÚ a složkami obce
- 16.11.2016 – beseda o knize Heidi a strašidelný zámek pro děti ze školní družiny
MK Lešná - 21.6.2016 – Čteme a hrajeme si s Petrem Horáčkem – beseda pro 1. tř. ZŠ
- 21.6.2016 – beseda o knize Kamil neumí létat – pro 2. tř. ZŠ
- 21.6.2016 – beseda Čapkové dětem – pro 3. tř. ZŠ
OK Poličná – 5.1.2016 – návštěva dětí ze školky v knihovně
- 20.1.2016 – Všechen čas na světě – promítání filmu
- 17.2.2016 – Bezpečné bydlení z hlediska požární prevence – beseda s dataprojekcí
- 24.3.2016 – Čteme dětem – čtení dětem v knihovně
- 1.3.2016 – Směnárna knih – celý březen – výměna knih z domácích knihoven
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- 14.4.2016 – Vstupte bez klepání – autorské čtení a beseda Z. Hubeňákové
- 25.4.2016 – To nejlepší z Brazílie – cestopisná přednáška
- 19.5.2016 – Odpoledne s roboty – programování robotů a elektrostavebnice
- 22.7.2016 – Pátrání po Sugar Manovi – promítání hudebního dokumentu – letní kino
- 10.11.2016 – Ať je potrava vaším lékem… - povídání o RAW stravě
OK Zašová – 1.4.2016 - Noc s Andersenem
- 28.4.2016 – beseda paní Radky Dvořákové ze Zubří - Reflexní terapie
- 7.6.2016 – Pasování prvňáčků
- 14.11.2016 – beseda se spisovatelem Richardem Sobotkou Historie Zašové
- 12.12.2016 – beseda se spisovatelem Richardem Sobotkou Významné osobnosti obce
OK Velká Lhota – 16.3.2016 – Velikonoční tvoření
- 7.5.2016 – Pískování
- 23.9.2016 – Podzimní pochod Broučků – ve spolupráci s OÚ, hasiči a dalšími složkami v obci
- 7.12.2016 – Vánoční tvoření
MK Police – 8.3.2016 – přednáška Historické počátky dvora Vrchovce
- 15.3.2016 – přednáška Historické počátky dvora Vrchovce
- 18.10.2016 – cestopisná přednáška p. Michala Štěpánka na téma Gruzie
- všechny akce jsou pořádány ve spolupráci s Obcí Police
Celkem bylo uskutečněno 38 kulturních akcí pro veřejnost .
Změna knihovníka
OK Krhová - od 1.1.2016 p. Jana Verbichová
MK Veselá – od 1.1.2016 p. Jindřiška Kubrická
OK Choryně – od 1.2.2016 p. Zdenka Pavlínová
OK Zašová – od 1.3.2016 do 31.7.2016 sl. Michaela Horáková, od 1.8.2016 p. Eliška Divínová
MK Perná – od 1.9.2016 p. Iveta Horáková
Změna půjčovní doby
OK Choryně - půjčovní doba zkrácena z 8 hodin na 6 hodin týdně, půjčovní doba: úterý 15.30-18.30 hod., čtvrtek
15.30-18.30 hod.
Revize knihovního fondu
MK Perná - zrevidováno 2 209 knih, MK Jasenice -zrevidováno 1 903 knih.
Aktualizace KF
MK Jarcová - vyřazeno 1412 knih, OK Podolí - vyřazeno 391 knih.
Práce s katalogy
OK Zašová - opravy záznamů v katalogu Zašové, slučování záznamů. Kontrola retrokonverze v MK Loučka,
Jarcová a slučování záznamů.
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Metodická činnost
V roce 2016 bylo uskutečněno 32 metodických návštěv a 66 konzultací pro knihovny střediska.
Stěhování knihoven, úpravy, doplnění vybavení
MK Jasenice - OÚ Lešná zajistil nové dveře do knihovny
MK Jarcová – v září 2016 byla knihovna přestěhována do nových prostor v přízemí budovy obecního úřadu, od
29.9.2016 se půjčuje v nových prostorách, knihovna je vybavena novými regály a nábytkem
Vzdělávání knihovníků
OK Poličná – p. Jitka Vlčková – 4 hod. (7.1.2016 – MVK Vsetín – Za knihovnickým pultem – knihovník ve službách
– přednáška, 3 hod., 31.3.2016 – MVK Vsetín – Knihovny nového tisíciletí – přednáška, 1 hod.)
OK Krhová – p. Jana Verbichová – 2 hod. (7.1.2016 – MVK Vsetín – Za knihovnickým pultem – knihovník ve
službách – přednáška, 2 hod.)
OK Velká Lhota – p. Miroslava Dobšová – 1 hod. (31.3.2016 – MVK Vsetín – Knihovny nového tisíciletí –
přednáška, 1 hod.)
MK Kladeruby – p. Antonín Novosad – 1 hod. (31.3.2016 – MVK Vsetín – Knihovny nového tisíciletí – přednáška, 1
hod.)
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5. Automatizace
5.1. Knihovnický program
Knihovna využívá knihovní systém Verbis a katalog Portaro. Přechod na tento systém proběhl na přelomu
července a srpna 2013. Knihovna je plně automatizovaná. Uživatelé mají svá čtenářská konta, do kterých mohou
vstupovat prostřednictvím přihlašovacích jmen a hesel. Ve svých kontech vidí, jaké tituly mají vypůjčeny, mohou
si prodloužit výpůjčku, vyhledat a zarezervovat vypůjčené tituly. Na jejich emaily jim chodí informace o vrácení
dokumentů, o rezervacích a upomínkách. Prostřednictvím kont si mohou půjčovat e-knihy. Na konci roku 2016
byla podána žádost o dotaci na zahájení automatizace pobočky ve Lhotě.

5.2.Webové stránky
Webové stránky umožňují přístup našich uživatelů do svých čtenářských kont, vyhledávání v katalogu,
rezervace a prolongaci knih. Stránky jsou dynamické a přehledné. Umožňují uživatelům rychlejší přístup
k nejčastěji využívaným funkcím. Doplněna byla možnost přihlášení k odběru novinek a zveřejňování anket.
Stránky umožňují fulltextové vyhledávání a jsou ve dvou jazykových mutacích – v angličtině a v němčině. Máme
dobře zpracovanou nabídku deskových her v katalogu, proběhla příprava na půjčování e-knih prostřednictvím
portálu eReading. Na stránkách najdou informace o novinkách na jednotlivých odděleních, o akcích knihovny a
další informace o naší činnosti. V současné době připravujeme jejich modernizaci, aby byly kvalitně dostupné i na
přenosných zařízeních. Máme zřízený profil na Facebooku, kde komunikujeme se čtenáři ale i ostatními
návštěvníky. Ve 2. pololetí jsme začali pracovat na novém responzivním webu. S přípravou nových webových
stránek jsme se rozhodli, že opustíme logo s věžičkou, které sice symbolizovalo hlavní a opravdu překrásnou
budovu, ve které sídlíme, ale nesymbolizuje činnost, kterou vykonáváme. Typografická část nového loga nese
název KNIHOVNA VALMEZ. Piktogram loga knihovny v sobě skrývá jednak naležato otočené/položené písmeno
„K“ reprezentující hlavní klíčová slova: knihovna, komunita, kultura a kreativita, a jednak je v piktogramu
minimalisticky vyobrazený symbol sedícího čtenáře. Vsadili jsme na hravé a svěží barvy, stejně tomu tak je i u
webu. Jak web tak i katalog pracuje na zabezpečeném protokolu HTTPS.

6. Kulturně-vzdělávací aktivity
Kulturně vzdělávací aktivity zahrnují široké spektrum forem určených dětské i dospělé veřejnosti: propagační
panely, výstavky, besedy, soutěže, lekce informační gramotnosti pro děti a mládež, lekce mediální výchovy,
instruktáže k práci s PC, exkurze po knihovnách, předčítání, kulturní programy, vzdělávací programy, divadelní
představení aj. V oblasti práce s dětmi a mládeží se pořádaly lekce informační gramotnosti, besedy a soutěže pro
MŠ, ZŠ a SŠ ve Valašském Meziříčí. Knihovna se i v roce 2016 připojila svými aktivitami k celostátním
knihovnickým akcím - Noci s Andersenem, Týdnu knihoven, Muzejní noci.
Hlavní akce:


Mininoviny – elektronický měsíčník informací o dění v knihovně s přílohou kulturně-historických výročí
Meziříčské kalendárium.
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Čtenář roku a Okresní kolo O poklad strýca Juráša – březen – v rámci Března měsíce čtenářů se
knihovna připojila k anketě Čtenář roku a ocenila své nejvěrnější - čtenářská třída - vyhrál kolektiv ze
Základní školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.



Noc s Andersenem – a pohádkami Jana Drdy - celorepubliková akce.



První rok ve škole - první krok do knihovny – květen - pozvání na slavnostní pasování na Rytíře řádu
čtenářského přijalo na 220 prvňáčků z Valašského Meziříčí a blízkého okolí. S pasováním pomáhal
ilustrátor Adolf Dudek.



Meziříčská muzejní noc – tentokrát s podtitulem "Karel IV. - 700 let" - akce má mimořádný úspěch,
knihovnu navštívilo přes 350 návštěvníků.



Den dětí - v letošním roce jsme se připojili k této městské akci, v parku zámku Kinských jsme uspořádali
akci Jak jsme si hráli my.



Bazar vyřazených knih - probíhal v době letních prázdnin.



Robert Fulghum ve Valašském Meziříčí - beseda a čtení s oblíbeným spisovatelem - akce se
uskutečnila v sále kina. Úspěšná spolupráce s Lukášem Hejlíkem a projektem Listování pokračuje i v
roce 2016.



PodMostem - festival, kterého se knihovna zúčastnila jako spoluorganizátor v rámci Týden knihoven.
Velký úspěch měla akce Celý Mezříč čte dětem s Michalem Horáčkem.



Týden knihoven a Den otevřených dveří - celorepubliková akce první týden v říjnu, registrace,
amnestie, workshopy pro děti.



Klíčování - tradiční klíčování druháků ze základních škol - na 160 dětí.



Strašidlení - třetí ročník strašidelného pohádkového lesa na cestě tentokrát z Muzejního a galerijního
centra do knihovny.



Den poezie - ve spolupráci s MŠ Krhová a Gymnáziem Fr. Palackého děti malovali pohádkové puzzle.



Den pro dětskou knihu - zábavné sobotní odpoledne na podporu dětského čtenářství.



Výstavy ve vestibulu knihovny – nabízíme především amatérům možnost ukázat své umění z oblasti
fotografie, malby, grafiky, krajky. Uskutečnilo se 6 výstav.



Exkurze, besedy a knihovnické lekce pro žáky mateřských, základních a středních škol a také
školní družiny z Valašského Meziříčí a blízkého okolí.



Probíhají informační lekce v dopoledních hodinách pro MŠ, ZŠ a SŠ ve Valašském Meziříčí a
blízkém okolí na téma literatura pro děti, spisovatelé a ilustrátoři pro děti, informační vzdělávání
mládeže. V letošním roce jsme výrazně rozšířili nabídku pro školní družiny.



Pořádáme besedy a vzdělávací přednášky v podvečer pro širokou veřejnost.



Zavedení nové služby - registrace mojeID.



Projekt Kniha do vlaku - zřízena knihobudka na vlakovém nádraží.



Lekotéka - díky výhře města Valašské Meziříčí v soutěži Obec Přátelská rodině, jsme zakoupili do
knihovny didaktické hračky, které si mohou naši klienti půjčovat domů - částka 40.000,- Kč.

7. Spolupráce s organizacemi
Spolupráce knihovny s různými organizacemi a institucemi ve Valašském Meziříčí a okolí probíhá v několika
směrech.

15

7.1. Spolupráce s obecními úřady
V roce 2016 pokračovala spolupráce s obecními úřady na základě smluv mezi Městskou knihovnou ve Valašském
Meziříčí a jednotlivými obecními úřady. Ve smlouvách byly uvedeny finanční částky, které obecní úřady vyčlenily
na nákup knih pro jednotlivé místní knihovny.
Knihy pro místní knihovny vybírala pracovnice střediskové knihovny ve spolupráci s dobrovolnými knihovnicemi,
na závěr roku 2016 byl nákup knih vyúčtován. Nákup časopisů pro příslušné místní knihovny si zajišťují obecní
úřady, které se také starají o opravy, vybavení a údržbu prostor knihoven, to vše z vlastních finančních
prostředků. V závěru roku byly pro obecní úřady vypracovány vzorové žádosti do grantového programu
Ministerstva kultury ČR VISK 3.

7.2.Spolupráce s Městským úřadem ve Valašském Meziříčí
Město Valašské Meziříčí je zřizovatelem knihovny, poskytuje finanční prostředky na provoz všech poboček
včetně místních knihoven v integrovaných obcích a na mzdy pracovníků. Veškeré opravy budov, úpravy a revize
jsou projednávány s příslušnými odbory MÚ. Prostřednictvím MÚ byla vypsána výběrová řízení na dodavatele
energií. Významnější kulturní akce jsou rovněž projednávány se zastupiteli města a představitelé města se jich
také aktivně účastní. Mezi akce pořádané ve spolupráci s městem patří v roce 2016 slavnostní vyhodnocení
Literární soutěže Miroslava Kabely a Den pro děti.
Městská knihovna předkládá městu 4x ročně hospodaření knihovny a po uzávěrce roku rozbory činnosti s
komentářem. Tyto materiály jsou schvalovány městskou radou a zastupitelstvem.

7.3. Spolupráce se školami
Knihovna nabízí besedy a exkurze pro všechny typy škol ve Valašském Meziříčí a okolí. Spolupráce je na různé
úrovni, dle zájmu oslovených škol. Spolupracujeme s mateřskými, základními, středními školami i družinami ve
Valašském Meziříčí, Loučce, Choryni atd. Velmi důležitá je spolupráce se Základní školou pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí. V roce 2016 jsme výrazně rozšířili nabídku pro školní družiny.

7.4. Spolupráce s ostatními organizacemi
Městská knihovna spolupracuje s dalšími organizacemi zejména v pořádání kulturních akcí pro veřejnost:
Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Městská knihovna Rožnov, Klub seniorů, Obchodní akademie, Gymnázium,
Kulturní zařízení, Humanitární organizace ADRA, Muzeum regionu Valašsko, Hvězdárna, Diakonie, Charita, Česká
křesťanská akademie, Muzejní společnost, MPS Beseda, Český výbor UNICEF, Český svaz ochránců přírody.

8. Ediční činnost, Public relations
Od ledna 2005 vydává Městská knihovna mininoviny „Knihovníci na radnici aneb Zprávy včasné, co se děje
v Krásně“. Informuje v nich o své činnosti, službách a akcích pro veřejnost. Od ledna 2014 byly tyto noviny
přejmenovány na Mininoviny a vycházejí pouze v elektronické podobě. Ke konci roku jsme redesignovaly
grafiku Mininovin v souladu s novým webem knihovny. Odběratelé těchto novin se mohou k jejich odběru
přihlásit prostřednictvím našich webových stránek.
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Knihovna provozuje webové stránky, které poskytují veškeré informace o službách a profil na facebooku, kde
zveřejňuje aktuální informace. Připravované nové webové stránky budou plně responzivní, použitelné na
mobilních zařízeních.
Ve Zpravodaji města jsou pravidelně zveřejňovány pozvánky na kulturní akce a knižní novinky. Další informace o
knihovně vychází v Obelisku, Echu, Chemiku, Jalovci, v regionálním tisku Valašský deník, v Regionální televizi,
v Českém rozhlasu Ostrava.
Spolupracujeme s Informačním centrem Valašské Meziříčí.

9. Zaměstnanci, vzdělávání a odborné aktivity
Ve sledovaném roce pracovalo v knihovně 16 fyzických osob, přepočtený stav činil 14 pracovních úvazků.
Všichni pracovníci knihovny měli možnost se v roce 2016 účastnit seminářů a školení, které pořádaly instituce a
knihovny v ČR. Zaměstnanci se účastnili pravidelných pracovních porad v knihovně. Středisková pracovnice
zajišťovala pravidelné konzultace v místních knihovnách.
Během roku knihovna poskytla odbornou praxi studentům Střední odborné školy, oboru knihovnictví v
Luhačovicích i Slezské univerzity. Knihovna je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
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Vzdělávání
knihovníků 2016
Holeňová Erika

MěK VM

2.2.2016

Česká literatura - Z. Hubeňáková: Vstupte bez klepání

1

MěK VM

3.5.2016

Česká literatura - M. Harasimová: Pouta z pavučin

1

MěK VM

19.4.2016

Školení Codexis

1,5
3,5

Holmanová Lucie

MěK VM

2.2.2016

Česká literatura - Z. Hubeňáková: Vstupte bez klepání

1

MěK VM

15.3.2016

Listování - M. Doležalová: Kafe a cigárko

1

KDK

13.-

SKIP

14.4.2016

OKNA - Moderní autorská pohádka

12
14

Holmanová Pavla

MěK VM

2.2.2016

Česká literatura - Z. Hubeňáková: Vstupte bez klepání

1

KFB Zlín

24.2.2016

WIKIsvět

4

MěK VM

15.3.2016

Listování - M. Doležalová: Kafe a cigárko

1

KDK

13.-

SKIP

14.4.2016

MK

OKNA - Moderní autorská pohádka

12

3.5.2016

Nové technologie ve vzdělávání

4

MěK VM

14.7.2016

Listování - R. Fulghum: Drž mě pevně

1

MěK VM

19.4.2016

Školení Codexis

1,5

Knihovnická dílna Jičín: Manéž plná nápadů

19

Praha

KDK

6.-8.

SKIP

9.2016

MěK VM

4.10.2016

MěK VM

24.10.

KISK

17.10.-

Brno

10.12.

Česká literatura - I. Pekárková: Pečená zebra

1

Listování - J. Hájíček: Fotbalové deníky

1

Učící knihovník

46
91,5

Indráková Zdenka

MěK VM
KDK
SKIP

2.2.2016

Česká literatura - Z. Hubeňáková: Vstupte bez klepání

13.-14.4.

OKNA - Moderní autorská pohádka

1
12

MěK VM

3.5.

Česká literatura - M. Harasimová: Pouta z pavučin

1

MěK VM

14.7.

Listování - R. Fulghum: Drž mě pevně

1

KDK
SKIP

6.-8. 9.

Knihovnická dílna Jičín: Manéž plná nápadů

19

34
Kročilová Irena

MěK VM

2.2.2016

Česká literatura - Z. Hubeňáková: Vstupte bez klepání

1

KFB Zlín

24.2.2016

WIKIsvět

4

MěK VM

15.3.2016

Listování - M. Doležalová: Kafe a cigárko

1

MěK VM

19.4.2016

Školení Codexis

3.5.2016

Nové technologie ve vzdělávání

4

MěK VM

14.7.2016

Listování - R. Fulghum: Drž mě pevně

1

MěK VM

20.9.2016

Česká literatura - A. Vašíček: Labyrint záhad

1

MěK VM

4.10.2016

Česká literatura - I. Pekárková: Pečená zebra

1

MK
Praha

1,5

18

Pedag.
knihovna

8.11.2016

Současná dětská literatura

4

Praha
18,5
Kurková Blanka

MěK VM

2.2.2016

Česká literatura - Z. Hubeňáková: Vstupte bez klepání

1

MěK VM

15.3.2016

Listování - M. Doležalová: Kafe a cigárko

1

MěK VM

19.4.2016

Školení Codexis

MěK VM

3.5.2016

Česká literatura - M. Harasimová: Pouta z pavučin

1

MěK VM

14.7.2016

Listování - R. Fulghum: Drž mě pevně

1

MěK VM

20.9.2016

Česká literatura - A. Vašíček: Labyrint záhad

1

MěK VM

24.10.2016 Listování - J. Hájíček: Fotbalové deníky

1,5

1
7,5

Nohavicová Eva

MěK VM

19.4. 2016

Školení Codexis

1,5

MěK VM

14.7. 2016

Listování - R.Fulghum:Drž mě pevně

1

KFB Zlín

9.11. 2016

Moderní americká literatura

5
7,5

Nováková Eva

MěK VM

2.2.2016

Česká literatura - Z. Hubeňáková: Vstupte bez klepání

MěK VM

19.4.2016

Školení Codexis

MěK VM

3.5.2016

Česká literatura - M. Harasimová: Pouta z pavučin

1

MěK VM

14.7.2016

Listování - R. Fulghum: Drž mě pevně

1

MěK VM
MSVK
Ostrava

24.10.2016 Listování - J. Hájíček: Fotbalové deníky
11.3.2016

Práce s handicap. čtenáři: Nevidomí a slabozrací

1
1,5

1
7
12,5

Rusková Jana

MVK
Vsetín
MVK
Vsetín

3.3.2016

Knihovny nového tisíciletí - RNDr. Lenka Prucká

1

6.10.2016

Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské knihovně -H.Gajdušková

1
2

Smahlová Zdeňka

MěK VM

2.2.2016

Česká literatura - Z. Hubeňáková: Vstupte bez klepání

1

KFB Zlín

24.2.2016

WIKIsvět

4

MěK VM

15.3.2016

Listování - M. Doležalová: Kafe a cigárko

1

MěK VM

3.5.2016

Česká literatura - M. Harasimová: Pouta z pavučin

1

MěK VM

14.7.2016

Listování - R. Fulghum: Drž mě pevně

1

27.4..2016

PR a marketing

4

MěK VM

20.9.2016

Česká literatura - A. Vašíček: Labyrint záhad

1

MěK VM

4.10.2016

Česká literatura - I. Pekárková: Pečená zebra

1

KBBB
UH

IROP
Praha
MěK VM

19.10.2016 Infrastruktura pro vzdělávání

5

24.10.2016 Listování - J. Hájíček: Fotbalové deníky

1
20

Stříteská Vlasta

MěK VM

2.2.2016

Česká literatura - Z. Hubeňáková: Vstupte bez klepání

1

MěK VM

15.3.2016

Listování - M. Doležalová: Kafe a cigárko

1

19

MěK VM

19.4.2016

Školení Codexis

1,5

MěK VM

3.5.2016

Česká literatura - M. Harasimová: Pouta z pavučin

1

MěK VM

14.7.2016

Listování - R. Fulghum: Drž mě pevně

1

MěK VM

20.9.2016

Česká literatura - A. Vašíček: Labyrint záhad

1

MěK VM

24.10.2016 Listování - J. Hájíček: Fotbalové deníky

1
7,5

Stříteský Tomáš

MěK VM

2.2.2016

Česká literatura - Z. Hubeňáková: Vstupte bez klepání

1

MěK VM

15.3.2016

Listování - M. Doležalová: Kafe a cigárko

1

MěK VM

19.4.2016

Školení Codexis

MěK VM

14.7.2016

Listování - R. Fulghum: Drž mě pevně

1

MěK VM

20.9.2016

Česká literatura - A. Vašíček: Labyrint záhad

1

MěK VM

4.10.2016

Česká literatura - I. Pekárková: Pečená zebra

1

MěK VM

24.10.2016 Listování - J. Hájíček: Fotbalové deníky

1,5

1
7,5

Šrámková Lenka

MěK VM
MěK VM

14.7.2016

Listování - R. Fulghum: Drž mě pevně

24.10.2016 Listování - J. Hájíček: Fotbalové deníky

1
1
2
228

10. Úspěšné projekty, granty, dary, dotace
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR - VISK3 - příloha č. 4
Název projektu: Příběhy našich sousedů v knihovnách
Účel dotace: diktafon, fotoaparát
Výše dotace: 12.000,- Kč
Celkové náklady projektu: 28.140,-,- Kč
Čerpání: v plné výši – spoluúčast 16.140,- Kč. Bez sankcí a pokut.
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR - VISK3 - příloha č. 5
Název projektu: Obnova počítačových stanic
Účel dotace: 10x počítač
Výše dotace: 115.000,- Kč
Celkové náklady projektu: 176.990,-,- Kč
Čerpání: v plné výši – spoluúčast 61.990,- Kč. Bez sankcí a pokut.
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR - Knihovna 31. století - příloha č. 6
Knihovna 21. století – Projekt – Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se
zdravotním postižením - Zvuková knihovna
Účel dotace: nákup zvukových knih
Výše dotace: 15.000,- Kč
Celkové náklady projektu: 30.083,- Kč
Čerpání: v plné výši – spoluúčast 15.083,- Kč. Bez sankcí a pokut.
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Přijaté dary na podporu kulturně-výchovné činnosti:
Sponzorský dar od CS CABOT

22.000,- Kč

Činnost střediska regionálních služeb z MVK Vsetín

157.680,- Kč

11. Dotační ukazatele rozpočtu za rok 2016

neinvestiční:

Poskytnuto (v Kč)

dotace od zřizovatele na provoz

Použito (v Kč)

6,980.000

6,980.000

142.000

142.000

22.000

22.000

6,653.000

6,653.000

dotace od zřizovatele - ostatní
dotace ze státního rozpočtu
dotace ze zahraničí
dotace ze státních fondů
dotace a dary od ostatních subjektů
Celkem

investiční:

Poskytnuto (v Kč)

Použito (v Kč)

dotace od zřizovatele
dotace ze státního rozpočtu
dotace ze zahraničí
dotace ze státních fondů
Celkem

0

0

12. Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2016 nebyla od Městské knihovny vyžádána žádná informace v ústní či písemné formě.

Ve Valašském Meziříčí, dne 25. března 2017

Zpracovala:
Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny
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Obrazová příloha

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků

22

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

23

Čtenářská třída

Okresní kolo O poklad strýca Juráša

24

Okresní kolo O poklad strýca Juráša

Muzejní noc

25

Muzejní noc

26

Dětský den

Čteme pejskům

27

Listování s Robertem Fulghumem

Listování s Robertem Fulghumem

28

Den poezie

Lovci perel

29

Den pro dětskou knihu

Den pro dětskou knihu

30

Den pro dětskou knihu

Strašidlení
více na www.mekvalmez.cz
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