
 
 
 
 

Zápis z 27. jednání Sekce pro regionální funkce 
 
Místo konání:  Národní knihovna ČR, Knihovnický institut 
Datum konání:  5. 5. 2016 
Přítomni:  viz prezenční listina 

Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková, předsedkyně sekce SDRUK pro regionální funkce. 
 
PROGRAM 

 
1. Plnění programu regionálních funkcí 2015 za ČR – V. Pillerová, NK ČR 

 Celorepublikové výsledky plnění programu RF v roce 2015 
Diskuse k prolongaci výměnných souborů – závěr: prolongované výpůjčky souborů 
nezapočítávat do výkazu RF jako nové výpůjčky 

 Viz prezentace 
2. Standard pro dobrý fond – M. Šedá, MSVK 

 Text je v zásadě připraven, bude zaslán k poslednímu připomínkování.  

 Standard bude doporučením pro knihovny v obcích/městech do určitého počtu obyvatel (je 
třeba upřesnit). 

 Metodičky/metodici byli vyzváni, aby se pokusili najít další knihovny, které by byly ochotné 
provést propočty svých údajů podle standardu. 

 Název standardu - návrhy posílat na adresu seda@svkos.cz 

 Podrobně o standardu viz prezentace. 
3. Novela knihovního zákona – program RF – V. Richter, NK ČR 

 3 problémové oblasti – Princip rovného přístupu, MVS a Regionální funkce  

 Prosadit novelizaci podmínek a finančního zajištění RF bude problematické vzhledem k 
financování RF kraji  

 Jako předloha pro úpravu použita část školského zákona, (§ 160-161), pravidla zde uvedená 
vystihují problematiku RF (podrobně v prezentaci dr. Richtera – str. 10 -14) 

 Bude nutné stanovit pravidla/normativ upravující kritéria pro přidělování dotací 
z celostátního hlediska, na která/ý bude zákon odkazovat 

 Zdůraznit poskytování kvalitních služeb, plnění standardů 

 M. Šedá, Z. Hájková – budou na návrhu pracovat, další zájemci o spolupráci na přípravě 
novelizace jsou vítáni  

4. Projekt ESF šetřící knihovnické pozice z hlediska důchodové reformy – D. Smetanová, NK ČR 

 SKIP ČR je partnerem projektu KZPS Společným postupem sociálních partnerů k přípravě 
odvětví na změny důchodového systému“ – II. etapa 

 Šetření 3 knihovnických pozic (dětský knihovník, referenční knihovník, katalogizátor) v 6 
knihovnách, 5 pracovníků z každé knihovny ve dvou věkových kategoriích 

 Výstup: Kulaté stoly (knihovníci, interpreti, odborníci z jiných oborů – ergonom, ekonom, 
právník, zástupci sektorových rad, zaměstnavatelé, odboráři…) 

 Cíl: Navrhnout vhodná opatření a definovat návrhy na změny v oblastech, kde byly měřením 
nalezeny překážky. 

 Spolupráce s krajskými knihovnami 

 Podrobně o projektu viz prezentace 
5. Centrální adresář knihoven, aktuální stav - E. Svobodová 

 Aktuální informace o stavu adresáře 

 Školení v krajích postupně probíhají 

mailto:seda@svkos.cz


 Malý počet knihoven vyplňuje – provozní dobu, zápis o speciálních službách a formulář o 
zapojení do projektů.  

 Provozní doba – problematický údaj, jehož aktuálnost bude obtížné udržet, doporučení 
umístit na portálu u výpůjční doby ověřovací odkaz na webovou stránku knihovny s otevírací 
dobou. 

 Zápis o speciálních službách – doporučení vypustit z položky MVS pojem reprografické služby  

 Funkce vyhledávání (filtrování) – možnosti. Ke zvážení: přidat také údaj o počtu obyvatel. 
Pokud by krajské (pověřené) knihovny chtěly využívat CADR jako svůj adresář, byl by údaj 
opodstatněný 

 Upozornění na časové omezení připojení při vyplňování - 20 min. 

 Termín pro doplnění adresáře: 30. 8. 2016 (pravděpodobně v září bude zveřejněn CPK) 

 Podrobně viz prezentace 
6. Spolupráce knihoven a středních škol – M. Krčál, KISK 

 Spíše než studenty je potřeba školit středoškolské pedagogy, kteří často neumějí pracovat 
s informačními zdroji a těžko tak mohou předávat informace svým studentům 

 Prostřednictvím krajských knihoven by mohla probíhat nabídka kurzů pro pedagogy, existuje 
50 akreditovaných kurzů, ze kterých si mohou vybrat 

 V budoucnu by mohli školit knihovníci, lektoři (KISK) mají omezené možnosti 

 Finanční zátěž s organizačními náklady na kurz je možné přenést na účastníky kurzu 

 Zájemci o kurz se mohou ozvat p. Krčálovi - krcal@phil.muni.cz. 
KK Karlovy Vary – spolupracuje s pobočkou NI pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – 
společně připravili k akreditaci kurz Informační vzdělávání pedagogů. 

6a. Citace. com – Z. Teplíková, KISK 

 Citační kurzy, citační nástroje, plánované učebnice citací po střední školy 

 Citační nástroj www.citace.com 

 Citace v katalogu – jsou pro malé knihovny nákladné, je možné domluvit v případě většího 
zájmu množstevní slevy 

 Další aktivity KISK: 
- eknihy.knihovna.cz – volně dostupné knihy (29) 
- jobbox.knihovna.cz – praxe a stáže, terénní projekty 
- výzkumy v knihovnách – potřebujete??? 
- témata Bc. + Mgr. prací – navrhujte témata z praxe 
- Křižovatka – témata, inspirace, spolupráce s praxí 

 Podrobně viz prezentace 
7. Studijní pomůcky pro typové pozice z Národní soustavy povolání – L. Jansová, NK ČR 

 Cílem projektu je shromáždit na jednom místě všechny studijní texty, které jsou rozesety 
na různých místech a usnadnit jejich vyhledávání z různých hledisek a také jejich využití. 

 Prototyp báze najdete na: http://pruzkum.osvobozena-knihovna.cz/vzdelavani/ 

 Jakékoliv podněty směřujte na linda.jansova@nkp.cz 

 Viz prezentace 
8. Různé 

a. Průzkum prostorového a technického vybavení knihoven zřizovanými obcemi a městy, V. 
Richter NK ČR 

 www.benchmarkingknihoven.cz/dotaznik 

 Nabádat k vyplňování, je potřeba získat co nejvíce responsí 

 Správná forma ev. čísla pro přihlášení – být k dispozici malým knihovnám 

 Podnět k vyplnění průzkumu bude poslán do el. konferencí 
b. Statistika veřejných knihoven za rok 2015, V. Richter NK ČR 

 Poklesy v nejdůležitějších ukazatelích – výpůjčky, návštěvy i virtuální návštěvy 

 Pokles virtuálních návštěv může být částečně způsoben evidencí v nových online 
katalozích (Tritius) 
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 KI pracuje na nových definicích digitálních služeb 

 Knihovny by měly více propagovat elektronické výpůjčky čtenářům 

 Zpřesnění a sjednocení vykazování registrovaných uživatelů knihovny - viz definice v 
prezentaci dr. Richtera, str. 3 - 8 

c. VISK 3 

 Podpora přechodu na MARC 21 by měla skončit v roce 2017, mnoho knihoven stále na 
MARC 21 nepřešlo – doporučení vyzvat knihovny k podávání žádostí.  

 Informace firmy LANius o ukončení podpory Clavia v roce 2020, bude platit 5 letá 
udržitelnost na nově zakoupený AKS Clavius 

 Podpora projektů na RFID – souvisí s tím, kolik je ve VISKu peněz 
d. K nabídce open source systému Koha 

 V současné době nabízí knihovnám systém Koha poněkud nestandardním způsobem 
společnost Team Library s. r. o. zastoupená ing. M. Lipertem (dříve eReading). Nabídku 
implementace a provozování systému formou služby je třeba dobře zvážit a být 
obezřetný při uzavírání smluv ohledně ochrany dat a jejich dostupnosti pro samotnou 
knihovnu. 

 Doporučení Software jako služba na stránce Knihovnického institutu  
e. Novela Knihovního zákona 

 Kromě změn ohledně RF se budou novelizovat především oblasti týkající se MVS a 
rovného přístupu k informacím 

f. Informace z krajů: 

 Jihomoravský – kraj uvolnil 50 mil. na dotační programy pro obce, z toho je 5 mil. Kč 
určeno pro knihovny – sešly se žádosti za 5,5 mil. Časopis Duha slaví 30. výročí vzniku, 
plánuje oslavu a setkání s ostatními redakcemi 

 Olomoucký – v Olomouckém kraji nastává krize financování RF, krajská knihovna stále 
nedostala peníze od kraje, takže ani PK nemají finančně pokryto poskytování služeb. 
Některé z nich již odmítají služby nadále zajišťovat. KI NK nabízí podporu při jednání, 
pokud vedení VKOL bude mít zájem. 

 Ústecký – podařilo se prosadit oceňování knihovníků krajem 
g. Plánované zvýšení platů o 10 % a uvažované převedení knihovníků do jiné platové tabulky 

může do budoucna znamenat pro zřizovatele skokové zvýšení osobních nákladů. Měli by na 
to být připraveni. 

h. Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) připravuje pořádání kulatých stolů k problematice 
kultury (v krajích) – za účasti zástupců kraje, kulturních institucí, odborů… Bylo by dobré, 
kdyby se účastnili také zástupci knihoven a upozornili na problematiku knihoven. 

i. Volby do krajských zastupitelstev – připravit dotazy pro kandidáty na hejtmany, zda budou 
podporovat knihovny a jak. 

j. Workshop pro metodiky – v termínu 20. - 21. října 2016 se bude konat Workshop pro 
metodiky v Kutné Hoře pořádaný Sekcí veřejných knihoven SKIP. Informace o workshopu a 
přihlašování na stránkách:  http://workshop-pro-metodiky6.webnode.cz. Počet míst je 
omezený na 35, je třeba počítat, že bude akceptován pouze jeden účastník z každé knihovny. 
  
 
Zapsala: V. Pillerová 
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