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MĚSTSKÁ KNIHOVNA HOLEŠOV PO ROCE 1989

Městská knihovna - pohled zvenčí

Listopad 1989 a tím i nově vzniklá celospolečenská situace se odrazila i v práci knihoven.
Došlo k reorganizaci knižního fondu, byla aktualizována společenskopolitická literatura,
nově vznikla čítárna novin a časopisů. Do knihovny se v roce 1990 vrátily všechny knihy
vyřazené v období normalizace, fond knihovny se postupně doplňoval o knihy těch autorů,
o které byl mezi čtenáři velký zájem a které byly dříve nedostupné. V návaznosti na tuto
literaturu se tak uskutečnila ve spolupráci s Občanským fórem výstava exilové a samizdatové literatury. Holešovská knihovna i nadále patřila pod Okresní knihovnu v Kroměříži,
která také od roku 1990 zajišťovala centrální nákup knih i jejich zpracování. V závěru roku
1991 se na základě rozhodnutí představitelů Města Holešova knihovna vyčlenila z Okresní knihovny v Kroměříži a byla převedena do majetku města. Zároveň byly předány do
majetku obcí knihovny holešovského střediska. Od roku 1992 se knihovna společně s kinem, muzeem a sdruženým klubem stala součástí nově vytvořeného Městského kulturního střediska Holešov, ředitelkou byla jmenována Hana Georgiánová, vedoucí knihovny
se stala Irena Železná. Knihovna měla v tomto období šest poboček a v rámci střediska
Holešov pod ní spadalo celkem 18 obecních knihoven. Nákup knihovního fondu a jeho
zpracování probíhalo přímo v holešovské knihovně. Knihovna navázala na dobrou tradici
pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost ve spolupráci s vlastivěd-
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ným kroužkem a jinými organizacemi, její pracovnice se aktivně podílely na akcích organizovaných městem a MKS. Po dohodě se školami se besedy aktuálně zaměřily na literaturu a autory, kteří byli zakázaní a také na rozšiřování informací o našem regionu. Velkým
technickým pomocníkem se stala zakoupená kopírka umístěná v knihovně, která sloužila
nejen pracovníkům MKS, ale také veřejnosti. V tomto roce se také knihovna podílela na
odborném uspořádání a zpracování rozsáhlé knihovny Dr. Mirko Očadlíka uložené v muzeu, kterou věnoval městu. V následujících letech pak na zpracování hudebního fondu
pěveckého spolku Podhoran.
Důležitým mezníkem se pro knihovnu a pro další organizace MKS stal rok 1995. Zámek
byl restituován a knihovna našla po dlouhých zámeckých letech nové místo v tzv. Kneislově domě, přímo na nám. Dr. E. Beneš č. 17. Knihovna začala své působení v prvním a ve
druhém patře, v roce 2012 získala po odstěhování informačního centra na zámek i přízemí, kde je umístěno dětské oddělení a čítárna. V prostorách tohoto domu se pracovníci
knihovny od počátku potýkali nejen se stavebními problémy, ale především s nedostatkem místa pro knihovní fond, který se
přestěhováním ze zámku rozšířil o muzejní a Očadlíkovu knihovnu (cca 25 000
svazků). Knihovna v nových prostorách
pak zahájila svou činnost 19. prosince
1995 přednáškou Jiřího Zapletala s příhodným názvem „Jak se žilo na holešovském zámku na počátku století“. Přestěhování do nových prostor knihovny se
také pozitivně zobrazilo ve statistických
ukazatelích, zvýšil se jak počet registrovaných čtenářů, tak počet návštěvníků
a výpůjček.
Velkou výzvou se stala automatizace
knihovny. V budově byla provedena
instalace počítačové sítě a začaly přípravy na tvorbu vlastního knihovního
systému LIBRARY 2000, do kterého se Velké stěhování v roce 2012
následovně začala ukládat data, knihy
a periodika byly následně opatřeny čárovými kódy, stejně tak průkazky čtenářů. Knihovnictví se však v této oblasti začalo vyvíjet velmi rychle, měnila se katalogizační pravidla,
formáty, ve kterých se data ukládají, a tak, aby i naše knihovna byla propojena s ostatními knihovnami a její data byla kompatibilní, přešli jsme v roce 2002 na rozšířený automatizovaný systém Clavius, který splňoval současné knihovnické standardy a tímto krokem
došlo v knihovně k úplné automatizaci knihovnických agend. V návaznosti na automatizovaný provoz, ale především z důvodu legislativních změn, které se přímo dotýkaly práce
knihoven a knihovníků, začal od 1.11.2002 platit nový Knihovní řád a také byla knihovna
podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) zapsána na Ministerstvu kultury ČR do
evidence knihoven pod číslem 1975/2002.
V tomto roce také knihovna zahájila svou publikační činnost, podpořenou grantem z programu Ministerstva kultury ČR „Knihovna 21. století“.
V roce 2002 došlo k uzavření smlouvy o regionálních službách mezi Knihovnou Kroměřížska a MKS Holešov, v rámci které holešovská knihovna zajišťuje odborné knihovnické
služby pro 17 obecních knihoven na Holešovsku.
Rok 2009 se stal prvním rokem, kdy děti v rámci celostátní oblíbené akce Noc s Andersenem nocovaly v prostorách knihovny. Od roku 2010 se knihovna stala členem Svazu
knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Významnou událostí se stalo znovuobnovení činnosti Vlastivědného kroužku v Holešově v roce 2011, který s knihovnou úzce
spolupracuje především v oblasti pořádání kulturních akcí. Při knihovně také v tomto roce
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vzniklo Malé divadlo MěK, jehož členové připravují literárně-hudební večery pro veřejnost.
V červnu 2012 se poprvé uskutečnilo pasování prvňáčků na
čtenáře v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ v zámecké sala terreně.
V roce 2013 získala Městská knihovna Holešov za svou práci titul „Knihovna roku 2013 Zlínského kraje“. Byl to 1. ročník
akce, kterou organizuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve
Zlíně ve spolupráci s Odborem kultury Zlínského kraje.
Městská knihovna v Holešově za 100 let své existence prošla
velkými změnami, její činnost se od klasického půjčování knih
a periodik značně rozšířila. Ovšem ty největší změny, které Ocenění knihovna roku 2013
knihovnickou práci ovlivnily, nastaly ve 21. století nástupem
automatizace knihovnických služeb. Knihovna má v současné době moderní webový knihovní systém Tritius, který propojuje knihovnu se svými čtenáři 24 hodin denně, sedm
dnů v týdnu. Uživatelé knihovny si mohou přes své čtenářské konto prodloužit výpůjčky,
zarezervovat nebo si nechat požadované tituly „odložit z poličky“. Jakmile jsou žádané
knihy připravené, čtenář obdrží sms zprávu nebo e-mail s informací o jejich vyzvednutí.
Vybírat si mohou celkem z 88 570 titulů, ve kterých jsou zastoupeny např. knihy, noviny,
časopisy, společenské hry, hudebniny, elektronické Albi tužky s interaktivními knihami.
Pro zdravotně handicapované čtenáře je zajištěna donášková služba.
Katalogizační záznamy dokumentů jsou pravidelně zasílány do Souborného katalogu ČR.
Knihovna je zapojena do projektu Knihovny.cz , portálu pro jednotný přístup ke službám
českých a moravských knihoven – komukoli, odkudkoli, kdykoli a od května 2021 jsou
registrovaným čtenářům zpřístupněna díla nedostupná na trhu (DNNT). Službu, která je
zdarma, zajišťuje Národní knihovna ČR prostřednictvím Národní digitální knihovny ( https://ndk.cz ). Jedná se dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem, ale nejsou již
dostupné na knižním trhu. Čtenář si je pak může vzdáleným přístupem zobrazit na svém
vlastním počítači.
Nákup knihovních systémů a počítačové techniky byl podpořen dotačním programem
Veřejné informační služby knihoven – VISK3, každoročně vyhlašovaným Ministerstvo kultury ČR.

Důležitou složkou práce knihovny jsou kvalitní informační služby, čtenáři a široká veřejnost
jsou ze strany knihovníků pravidelně informováni o elektronických službách a aktivitách
knihovny na stránkách www.knihovna.holesov.info a facebooku, kde jsou uvedeny aktuální informace, klasický on-line katalog, uživatelské konto, služba Ptejte se knihovny, Kniha z knihovny (zájemci si mohou zakoupit nové knihy přes internet a pak si je vyzvednout
v knihovně), informace o pobočkách aj. V knihovně je dostupný veřejný internet a kvalitní
bezdrátové WiFi připojení, které je i na všech pobočkách.
Nedílnou součástí knihovnické práce je pestrá nabídka kulturních a vzdělávacích akcí pro
všechny věkové kategorie – přednášky, besedy, výstavy, půjčování v kostýmech, soutěže aj.
Věkové složení čtenářů a návštěvníků knihovny je velmi široké, od nejmenších dětí, které se
vezou ještě v kočárku, až po seniory. Pokud je pandemická situace příznivá a nehrozí přísná
epidemiologická opatření, tak se za rok uskuteční přes dvě stě akcí. V případě, že jsme se nemohli setkávat osobně, přednášky probíhaly online např. přes aplikaci Zoom nebo čtení regionálních pověstí na YouTube. Při pořádání těchto akcí spolupracujeme se školami, různými
organizacemi, spolky, ale našim hlavním partnerem je Vlastivědný kroužek Holešov. Pro děti
pak tradičně pořádáme Noc s Andersenem, v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka“ slavnostní pasování žáků prvních tříd na čtenáře, letní prázdninové hry, besedy
pro všechny typy škol. Některé akce určené dětem pořádáme za finanční podpory projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov (MAP).
V letních měsících umísťujeme na
městském koupališti regál s knihami
a od roku 2019 se knihovna zapojila do
projektu „Kniha do vlaku“ a ve vestibulu holešovského vlakového nádraží je taktéž regál s knihami, který se
pravidelně doplňuje.
Uběhlo 100 let působení veřejné
knihovny v Holešově. Prošla mnoha
změnami, ale vždy byl pro pracovníky knihovny na prvním místě spokojený čtenář nebo návštěvník využívající služby knihovny.
Knihy na koupališti
Knihy na vlakovém nádraží

Adresa: Městská knihovna Holešov, nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01 Holešov
Tel. kontakt: 573 396 524, 734 422 066
E-mail: knihovna@mks-holesov.cz
Webové stránky: www.knihovna.info

Přehled ředitelů a vedoucích
pracovníků knihovny:

Otevírací doba:
Dospělé oddělení: út 8:00-12:00, 13:00-18:00; čt, pá 8:00-12:00, 13:00-17:00 hod.
Dětské oddělení + čítárna: po, čt 8:00-11:00, 12:00 – 14:00;
														 út, st, pá 8:00-11:00, 12:00-17:00 hod.
Ředitel MKS Holešov: Mgr. Karel Adamík.
Knihovnice: Bc. Irena Železná (vedoucí knihovny), Bc. Miroslava Barotová, Sabina Dorazínová,
Mgr. Jana Šoustalová (mateřská dovolená), Mgr. Klára Šuráňová, Bc. Hana Zaoralová.

Marie Josková (1920-1927)
František Dohnálek (1927-1931)
Marie Tarabová (1931-1932)
Rudolf Mikulík (1932-1940)
Vladimír Konečník (1942-1945)
Jindřich Manďák (1945)
Eva Zhýbalová (1945-1950)
Božena Vosyková-Janíčková (1950-1956)

Josef Gazdík (1956-1958)
Libuše Majetičová (1959-1977)
Jiřina Šašková (1977-1986, od r. 1986
ředitelka Okresní knihovny v Kroměříži)
Eva Pešková (1986-1992)
Irena Železná (1992-nyní)
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