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Návštěvy veřejných knihoven 
Návštěvy fyzické Návštěvy online
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Výpůjčky knih a stažené digitální dokumenty (mil.) 
Počet výpůjček Počet stažených digitálních dokumentů

E-výpůjčky = 34 656 
Půjčuje 72 knihoven  

Vykázalo 39 knihoven 



Registrovaní čtenáři 

Definice: 

• Fyzická nebo právnická osoba, která byla během 
vykazovaného období nově zaregistrována v 
knihovně nebo její registrace byla obnovena, a která 
je oprávněna půjčovat si dokumenty (absenčně i 
prezenčně) z fondů knihovny a využívat další 
knihovnické a informační služby. Započítává se pouze 
první (jedna) registrace uživatele v knihovně ve 
vykazovaném roce.  



2 možnosti nastavení 

• Při výpočtu registrovaných čtenářů počítej každého jen 
1x i pokud byl na více oddělení: Není-li tento volič 
zaškrtnut, je při výpočtu registrovaných čtenář počítán i 
několikrát - na kolika odděleních byl přeregistrován. 
Standardně je tato volba zaškrtnuta, tzn. každý čtenář je 
při výpočtu registrovaných čtenářů započítán pouze 1x. 

• Dej čtenáře do seznamu registrovaných při první 
návštěvě v roce, platí-li loňská registrace: Zatrhnete-li 
tento volič, bude čtenář, který zaplatil registraci v 
loňském roce, zařazen i do letošních statistik 
registrovaných čtenářů, a to v den jeho první návštěvy v 
roce, je-li jeho loňská registrace v tento den stále ještě 
platná  



VISK 3 v roce 2017 

• Podpora přechodu na MARC 21 – naposledy? 

 

• Podporovat Clavius nebo Tritius? – podpora Clavia končí 
v roce 2020 

 

• Koha a eReading 

 

• Software jako služba 

 

• Podpora RFID 



Novela knihovního 
zákona 

Červen 2017 do vlády 



Pracovní skupina 

Bartáková Martina MÚ Židlochovice Nivnická Libuše KJM 

Danielisova Tereza MKP Pavelková, Jindra MZK 

Dilhofová Adéla MZK Pillerová Vladana NK ČR 

Giebisch Roman NK ČR Richter Vít NK ČR 

Hájková Zuzana JVK Řehák, Tomáš MKP 

Hemola Hanuš NK ČR Římanová, Radka UISK 

Jansová Linda NK ČR Sekera Martin KNM 

Kratochvílová Monika MZK Skučková Blanka MK ČR 

Lachnit, Ondřej MKP Smetanová Vladana NK ČR 

Lichtenbergová Edita NK ČR Šedá Marie MSVK 

Matušík Zdeněk  NK ČR 



Novela knihovního zákona:  
3 problémové oblasti 

 

• Princip rovného přístup 

• MVS 

• Regionální funkce 

 



Podpora výkonu regionálních funkcí knihoven 
zřizovaných/provozovaných územními samosprávnými celky 

  

• Plnění regionálních funkcí a jeho koordinaci zajišťuje kraj z 
peněžních prostředků svého rozpočtu.   

• (1) Minimální Republikové normativy stanoví ministerstvo 
(kultury) jako výši výdajů připadajících na zajištění VKIS na 
počet obyvatel a počet knihoven v kraji na kalendářní rok a 
zveřejňuje je ve Věstníku.  

• (2) Krajské normativy stanoví krajský úřad jako výši výdajů 
připadajících na zajištění VKIS na počet obyvatel a počet 
knihoven v kraji na kalendářní rok a zveřejňuje je ve Věstníku 
a zveřejní je.   

•  (3) Při stanovení krajských normativů vychází krajský úřad 
zejména z  

• a) dlouhodobého záměru rozvoje systému knihoven v kraji,  

• b) rozsahu obsluhované populace knihovnami v kraji,  

• c) počtu knihoven a poboček v kraji  

 



•  (4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem členění krajských 
normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro 
jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, 
ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro 
jejich zvýšení a jejich zveřejnění.  

•  (6) Krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje 
prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými 
ministerstvem rozepisuje a poskytuje krajské knihovně a knihovnám 
pověřeným výkonem regionálních funkcí finanční prostředky,  

• O rozpisu prostředků podle věty první informuje krajský úřad příslušné 
provozovatele/zřizovatele knihoven pověřených výkonem regionálních 
funkcí.  

• (7) O rozpisu a přidělení finančních prostředků podle odstavce 6 krajský 
úřad následně informuje zastupitelstvo kraje.  

• Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí zpracovává návrhy 
rozpisů rozpočtů finančních prostředků v souladu se stanovenými 
normativy a předává je krajskému úřadu. 

• Krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných 
základních knihoven v kraji. Smlouva o přenesení regionálních funkcí na 
vybrané základní knihovny musí mít písemnou formu 

 



• Diplomová práce na téma ROI regionálních funkcí 

 

Marta Lelková 

Městská knihovna Náchod 


