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Zápis ze setkání knihovníků regionu v Městské knihovně Rýmařov ze dne 2. 9. 2020 

Ve středu 2. 9. 2020 se v Městské knihovně Rýmařov uskutečnilo pravidelné setkání knihovníků 

Bruntálska. Setkání se zúčastnilo 38 knihovníků z 14 knihoven. Účastníky porady přivítala ředitelka Bc. 

Lenka Žmolíková. Později nás přivítal i starosta města Rýmařova Ing. Luděk Šimko. 

1. Prohlídka kaple Navštívení Panny Marie, zvané kaple V Lipkách s výkladem 

Průvodní  slovo měl Tomáš Lašák z rýmařovského muzea. 

   

 

 

 

 

 

 

 

2. Prohlídka Galerie Marie Kodovské s výkladem 

Galérií nás provázel  František Orság. 
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3. Exkurze v Městské knihovně Rýmařov 

Knihovna je přestěhovaná do nových prostor na ul. Julia Sedláka. Prohlédli jsme si celou 

knihovnu včetně skladu. 
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4. Výsledky činnosti knihoven regionu za rok 2019 

Iva Pobežalová seznámila knihovníky s výsledky statistik knihoven za rok 2019 a činnosti 

oddělení regionálních funkcí za loňský rok.  

 

5. Informace z knihoven regionu 

RÝMAŘOV 
S historií knihovny nás seznámila Mgr. Zdenka Přikrylová. 

 Noc literatury proběhla bývalé Jednotě, nyní je to výroba turistických známek 

 Virtuální univerzita třetího věku 

 Knihovna pořídila Bibliobox 

 Nakupuje a půjčuje také didaktické hračky 

 Knihy má označeny piktogramy 
  KRNOV 

Proběhla oprava dřevěného schodiště v knihovně. Stěhování knihovny do budovy Prioru  - výhledově 

2026. Knihovna má terminál pro příjem platebních karet. Proběhla revize KF. 

 Bookstar s knížkou do života 

 Virtuální univerzita 3. věku 

 Lukáš Hejlík - listování 

 Noc deskových her 

 Spisovatelé do knihoven 

 Spolupráce s Oravskou knihovnou  Dolný Kubín 

 Křest knihy Jaroslava Konvičky 

BRUNTÁL 

Stouply e-výpůjčky, návštěvnost po covidu klesla, hlavně starší čtenáři nechodili. Knihovna má profil 

na Instagramu a na Wikipedii. 

 Večer deskových her 

 Rande naslepo s knihou 

 Beseda pro děti  Ester Stará 

 VRBNO 
 
Knihovna nově spadá pod Kulturní, informační a vzdělávací centrum. Chce opravit půdu, kde by byla 
studovna a místo pro různé kroužky. Zkulturnila zahradu, kde pořádá akce pro maminky s dětmi, 
dětský den. Knihy opatřuje piktogramy. 

 Podivuhodný svět tajuplných her – Jiří Šebesta 

 Čtenářský klub 

 Beseda se spisovatelkou Lenkou Kertisovou 
     
 MORAVSKÝ BEROUN 
 
Do knihovny chodí míň čtenářů. Proběhla aktualizace KF. 

 Hrátky v knihovně 
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 Talk show s Janem Čenským 

 Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem 
 

BŘIDLIČNÁ 

 Tajuplný svět Jiřího Šebesty 

 Noc s Andersenem 

 Zachraňte knihovnici 

Holčovice 
Knihovna je přestavěna. Spolupracuje se Základní a Mateřskou školou v Holčovicích. Má facebook a 
instagram. 

 Hledat své předky – přednáška 

  Jiříkov 

  Hvězdou setkání byla Bára Škrbelová, která povznesla z prachu knihovnu v Jiříkově. Díky ní má obec      

známá z filmu Divoké včely už skoro šedesát aktivních čtenářů a místo, kam si mohou lidé přijít nejen 

vypůjčit knížky, ale třeba i poslechnout přednášku. Knihovna se bude stěhovat do nových prostor 

bývalého obecního úřadu.  

 Přednáška o Barně 

6. 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 

 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

