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Zápis ze setkání knihovníků regionu v Obecní knihovně Heřmanovice dne 5.6.2019 

Ve středu 5. června 2019 se v Obecní knihovně Heřmanovice uskutečnilo pravidelné setkání 

knihovníků Bruntálska. Setkání se zúčastnilo 32 knihovníků z 12 knihoven. Účastníky porady přivítala 

knihovnice paní Jaroslava Stromská a paní Marie Poppeová pracovnice obecního úřadu. Později nás 

přivítal i starosta obce Jan Tomalský. 

1. Proběhla exkurze Obecní knihovny Heřmanovice 
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2. Prohlídka farního kostela svatého Ondřeje 

Proběhla prohlídka farního kostela, ve kterém nám na lesní roh a potom na varhany zahrál Libor 

Richter. 

 
 

 

3. Výsledky činnosti knihoven regionu za rok 2018 

Iva Pobežalová seznámila knihovníky s výsledky statistik knihoven za rok 2018 a činnosti 

oddělení regionálních funkcí za loňský rok.  

 

4. Představení Knihy Slavnostní zvyky a tradice – Euroregion Praděd 

Euroregion Praděd v rámci projektu Slavnostní zvyky a tradice připravil ve spolupráci se 

svým polským partnerem a místními knihovnami pro všechny zvídavé děti zábavnou 

prázdninovou soutěž, která probíhá v období od 1.6.2019 do 31.8.2019 

 

5. Informace z knihoven regionu 

KRNOV 

Zvýšily se kulturní akce. Vypracovává se ideová studie – knihovna by se mohla přestěhovat do 

bývalé budovy Prioru. 

 Bookstar s knížkou do života 

 Virtuální univerzita 3. věku 

 Noc s Andersenem 

 Ivo Šmoldas 

 Studio bez kliky 

 Galerie na schodech – různé výstavy 

 1x měsíčně promítají dokumentární filmy Knihovnický promítač 

 Malířství na vodě - EBRU 

 Pro děti různé včelařské akce 

 

Břidličná 

 Knihovna začala půjčovat e-knihy 

 Beseda s Jarmilou Mandžukovou o zdravé výživě 

 Čtení s Jiřím Dědečkem 

 Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíčilovou 

 

http://www.europraded.cz/index.php?news=167
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BRUNTÁL 

 V letošním roce proběhne revize KF 

 Byl přijat nový pracovník Mgr. Jakub Vlček 

 Pasování prvňáčků 

 Výstavy v galerii 

 Noc s Andersenem 

 RÝMAŘOV 

 Knihovna se na podzim bude stěhovat do nových prostor 

 Noc literatury v Janovicích 

 Výstavy v Galerii u Stromu 
     
 VRBNO 

 Stěhování knihovny se odsouvá – město zatím nezískalo dotaci. 

 Projekt – Držte si Čtyřlístky 

 Woskshop s panem Vydrou 

 Připravuje se čtenářský klub 

 V letošním roce proběhne revize KF 
     
 Město Albrechtice 

 Knihovna zůstává, stěhovat se nebude. 

 Knihovna pořádá besedy 1x měsíčně v bývalé knihovně, v současné nejsou prostory pro 

tyto aktivity. 

Horní Benešov 

 Aktualizuje svůj knihovní fond 

 Vytvořen  - Dětský koutek 

 Dotazník spokojenosti čtenářů 

 Lovci perel 

Dívčí Hrad 

 Proběhla aktualizace KF, chystá se ještě revize KF 

 Noc s Andersenem 

 Zachraňte knihovnici 

Hlinka 

 V letošním roce proběhne revize KF 

 

6. Beseda o knize Lásenka a její kouzelná zahrada 

 Paní Lenka Kertisová nám představila svoji knihu Lásenka a její kouzelná zahrada 
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7. Různé 

 Dotazníky spokojenosti v knihovnách. Zjišťování je nutno provádět v pravidelných 

intervalech, nejlépe každých 5 let. 

SURVIO.cz 

Google formuláře 

Výzkumy.knihovna.cz 

 Webové stránky malých knihoven – nové metodické doporučení pro knihovníky v obcích 

do 3 000 obyvatel (SVK Hradec Králové, 2018);  

Publikace Webové stránky malých knihoven přináší formulaci základních funkcí webu knihovny a 

návrhy pro obsah a administraci jednoduchého webu v kapitole Metodické doporučení pro obsah 

webu malé knihovny. 

https://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-28-(2018)-Cislo-4-Volna-priloha.pdf 

 Brožura Rozcestník pro seniory – ve spolupráci s NÚKIB je řešena problematika 

kybernetické bezpečnosti pro seniory. Na adrese Národní úřad pro kybernetickou a 

informační bezpečnost 

https://nukib.cz/download/vzdelavani/rozcestniky/Rozcestn%C3%ADk%20pro%20senior

y.pdf 

 Akviziční portál: 

Můžete si ve svém profilu nastavit zasílání novinek knih. (mailing novinek) 

Nastavit strukturu emailu: zadáte název emailu; jestli mají chodit denně, týdne nebo 

měsíčně; maximální počet položek v emailu; žánry; zakoupeno; ISBN; hodnocení; jazyk 

 

Nakoupené knihy i ve zprávě – vedle k (koupeno) uvedeny lokace 

 

 

 

Zapsala: Iva Pobežalová 

https://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-28-(2018)-Cislo-4-Volna-priloha.pdf
https://nukib.cz/download/vzdelavani/rozcestniky/Rozcestn%C3%ADk%20pro%20seniory.pdf
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