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Zápis z porady knihoven ze dne 20. 4. 2016 konané v Regionálním knihovnickém centru Bruntál 

 

1. Výsledky činnosti knihoven regionu za rok 2015 a jejich porovnání se standardy: 
  

 Seznámení knihovníků s ročními výsledky knihoven.  

 Předány tabulky:  Statistika knihoven 2015; Analýza výkonu knihoven 2015; 

Hodnocení standardu 2015. 

 Přečtena zpráva k výkonu regionálních funkcí za rok 2015 Regionálního 

knihovnického centra Bruntál. Nakupovali a zpracovávali jsme knihovní fond pro 40 

knihoven. Nakoupili jsme 13 297 svazků knih za 2 416 281 Kč. Průměrná cena knihy 

byla 181,72 Kč. Celkem jsme zpracovali 15009 svazků knih. Do výměnného fondu 

jsme nakoupili 2 161 svazků knih za 384 527 Kč. 

 

2. Objednávky a nákup knih: 

 

 Dle potřeby posílat na RKC  seznam knih, které knihovna měla v objednávkách, ale 

ještě nedostala. 

 Přehled rabatu u distributorů:   

Kosmas 26% 

PEMIC  30% 

OPA  28% 

Albatros 28% 

Grada  28% 

Euromedia 29% 

BETA  33% 

Alpress  30% 

SUN   40% 

 

 

3. Setkání knihovníků ve Vrbně pod Pradědem 

Domluven program na setkání knihovníků, pozvánky rozešle p.Pobežalová, potvrzení 

účasti na setkání do 6.5.2016. 

 

4. Různé 

 Ceník služeb - tisky: Spolek Trend vozičkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

 

 

 

 



 

Regionální funkce jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje   

 
 
 

  

Zapsala: Iva Pobežalová 
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 Kontakt na besedu s F. Rychlebským. Kontaktovat Mariku Zadembskou 

marika.n@email.cz . 

PIŠLICKÁ TOUR po KNIHOVNÁCH 

  Filip Rychlebský, autor Pišlických příběhů čte ze své knihy. 

 Autorské čtení může být doplněno o tvořivou dílničku, kde si děti vyzdobí a pojmenují 

 svého PIŠLIKA. 

 Podmínky akce pro hostující knihovnu: 

 - 2Kč na km ze Staré Červené Vody a zpět 

 - poskytnout vhodný výtvarný materiál  

 - zaplatit 20Kč za jednoho PIŠLIKA (je jedno, jestli hosté, nebo knihovna)  

  Pokud ještě nemáte Pišlické příběhy v knihovně, je to skvělá příležitost si je  

  poslechnout  naživo a zakoupit pro knihovnu! Třinec může vřele doporučit!!!  

  Odkaz ke knize: 

  https://www.kosmas.cz/knihy/202477/pislicke-pribehy/  

  Den pro dětskou knihu v Třinci – na fotkách je viděn tvoření s PIŠLIKY i autorské čtení:

 

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156213820050024.1073741981.126343890

023&type=3  

  Autorské čtení bude také doplněno o písničky z audioknihy Pišlické příběhy 

  http://pislik.cz/produkt/pislicke-pribehy-audiokniha/ 

 

 Kontakt A. Vašíček arnostvasicek@iol.cz . 

 Kontak na Radana Sladká - besedy ke knihám Vítejte v Tužtíkově; U dědy Teodora   

email: sladka.radana@seznam.cz 

 Beseda Věra Řeháčková - besedu chce knihovna Město Albrechtice. Kdo bude mít 

zájem se připojit,  volat do knihovny D. Horákovou tel. 554652637. 

 Nakladatelství Thovt nabízí:  

V rámci spolupráce s knihovnami nabízíme programy pro děti a to formou 

motivačních her nebo besedy s autory. Jak motivační hry, tak besedy s autory jsou 

vždy určeny pro max 30 dětí. V rámci jednoho dne jsme schopni zrealizovat 

maximálně 3 besedy či hry. Jediným poplatkem za besedu či motivační hry je 30 Kč za 

dítě. Bližší informace  telefonicky: 724 584 271, případně na e-mailu: 

thovt.besedy@gmail.com 

Odkaz na stránky http://www.thovtknihy.net/pro-knihovny/ 

 V letošním roce se bude udělovat cena knihovník/knihovnice Moravskoslezského 

kraje.  Pro nominaci použijte formulář, zdůvodnění nominace nesmí přesáhnout 

rozsah pole (cca 10 vět). Termín pro nominaci je určen na 16. června 2016. 

 

 

 

 

zapsala: Iva Pobežalová 

mailto:marika.n@email.cz
https://www.kosmas.cz/knihy/202477/pislicke-pribehy/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156213820050024.1073741981.126343890023&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156213820050024.1073741981.126343890023&type=3
http://pislik.cz/produkt/pislicke-pribehy-audiokniha/
mailto:arnostvasicek@iol.cz
sladka.radana@seznam.cz
http://www.thovtknihy.net/pro-knihovny/

