
Zápis z porady vedoucích městských knihoven 
Městská knihovna Náchod 8. 4. 2016 

 
Přítomni: M. Dvorský, M. Fraňková, K. Havlová, J. Meier, B. Nešetřilová, V. Plachtová, 
M. Priharová, V. Prokopová, V. Růžička, M. Slavík, I. Votavová, M. Zálišová 
Omluveni: A. Šimek 
 
Statistika za rok 2015 
Děkujeme všem za spolupráci při vyplňování statistických výkazů. 
Ze získaných údajů byl sestaven žebříček pěti nejúspěšnějších profesionálních knihoven 
okresu Náchod. Žebříček naleznete v příloze tohoto zápisu. 
 
Zprávy z porady ředitelů v SVK HK 
Rok 2017 bude posledním rokem pro získání VISK 3 na podporu přechodu z UNIMARC na 
MARC21. 
 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové nabízí knihovníkům vzdělávací kurzy, úplný 
seznam kurzů viz příloha tohoto zápisu. 
 
Valná hromada SKIP ČR proběhne v datu 14. – 16. června 2016 v hotelu Alessandria v Hradci 
Králové. Součástí valné hromady bude odborná konference Architektura a výstavba knihoven. 
 
Knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2016 – za regionu Náchod budou 
navrženi: Aleš Antoš (Obecní knihovna Řešetova Lhota), Jaroslava Thérová (Obecní knihovna 
Suchý Důl), Marie Matysová (Olešnice, pobočka Městské knihovny Červený Kostelec), Irena 
Macurová (Městská knihovna Náchod), Hana Machová (Městská knihovna Náchod). 
 
Standard pro doplňování a aktualizaci KF – k příručkám Standard pro dobrou knihovnu 
a Služby knihoven knihovnám pravděpodobně brzy přibude další, tentokrát věnovaná 
doplňování a aktualizaci KF. Přípravou standardu se zabývá PhDr. Vít Richter a PhDr. Marie 
Šedá (MSVK v Ostravě). V příloze tohoto zápisu naleznete PDF prezentaci s dalšími 
informacemi k připravovanému standardu. 
 
Průzkum výstavby a rekonstrukce knihoven – cílem průzkumu je zjistit především to, kde 
knihovny mají a pociťují hlavní deficit (z hlediska prostoru) a co knihovnám brání v dalším 
rozvoji zejména ve vztahu k proměně na kulturní, vzdělávací, komunitní centra. Průzkum je 
prováděn v souladu s cíli připravované Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2016 až 2020 
a proběhne v období cca od 18. 4. do 13. 5. 2016. Výsledky budou poskytnuty Ministerstvu 
kultury ČR, krajům a budou k dispozici všem provozovatelům knihoven. Mohou sloužit jako 
podklad pro návrh na dotační program (programy) na podporu výstavby a vybavování 
knihoven pro MK ČR a případně také pro kraje a také na změny dalších dotačních programu: 
VISK a K21. Prosíme knihovny, aby o připravovaném průzkumu informovaly své 
provozovatele a dohodly se na vzájemné spolupráci a součinnosti. 
 
Centrální adresář knihoven 
Databáze adresáře byla rozšířena o mnoho nových polí, které je nutné vyplnit. Všechny 
profesionální knihovny doplní své záznamy nejpozději do konce června 2016. Veškeré 



informace o centrálním adresáři včetně podrobného manuálu k vyplnění záznamů naleznete 
na webu Souborného katalogu. 
 
Aktuality z knihoven 
(do zápisu byly zaznamenány především probírané informace provozního charakteru, 
informace o akcích pořádaných knihovnami viz webové stránky knihoven) 
 
Náchod 

 V září se uskuteční v Náchodě akce Čtení Josefa Škvoreckého. 

 Jako variace na soutěž čtenář roku aktuálně probíhá Nesoutěž pro čtenářské třídy. 

 V lednu odehrálo ve studovně divadlo Viola hru Zahrada Jane Austenové, představení 
mělo velký úspěch. Na říjen je naplánována hra Lidský hlas. 

 
Police nad Metují 

 V červnu až červenci proběhne v knihovně revize fondu, nyní probíhá aktualizace 
fondu. 

 
Červený Kostelec 

 V multifunkčním centru knihovny (3. patro) je nově instalován závěsný výstavní 
systém. 

 U příležitosti výročí 125. narozenin červenokosteleckého rodáka Břetislava Kafky 
proběhne několik přednášek a dalších akcí k tomuto tématu. 

 V souvislosti s výročím se knihovna trvale přejmenuje na Knihovnu Břetislava Kafky. 
 
Česká Skalice 

 Knihovna pokračuje v úpravách svých prostor, aktuálně přidává regálům v půjčovně 
pro dospělé kolečka, aby bylo možné přizpůsobovat prostory kulturním akcím. 
Rekonstruovaná zahrada knihovny bude otevřena v květnu 2016, od léta bude sloužit 
jako letní čítárna. 

 Společně s místním skautským oddílem domlouvají realizaci projektu Kniha do vlaku. 

 Minisjezd dětských čtenářů proběhne v knihovně v České Skalici 25. 5. 2016. 

 V květnu proběhne v knihovně revize fondu. 
 
Nové Město nad Metují 

 Knihovna opět umístila svou mobilní knihovničku do prostor nádvoří novoměstského 
zámku a nově také do Libné. 

 
Jaroměř 

 Knihovna získala z dotačního programu VISK část financí k zakoupení knihovního 
programu Tritius. 

 
Broumov 

 Stále probíhají jednání o možném přestěhování knihovny. 

 Knihovna spolupracuje s polskou knihovnou v Nové Rudě. 
 
Meziměstí 

 V knihovně došlo k přijetí nové pracovnice na 0,5 úvazku. 

http://www.caslin.cz/caslin/databaze-pro-vyhledavani/adresar


 Základní umělecká škola bude z budovy kterou sdílí s knihovnou odstěhována, 
knihovna tak získá pro své potřeby celou budovu. 

 Přes léto bude na koupališti umístěna knihovnička pro veřejnost. 
 
Hronov 

 V červnu až červenci proběhne v knihovně revize fondu. 

 Z programu VISK získala knihovna finance na přechod z UNIMARC na MARC 21. 
 
Teplice nad Metují 

 Na koupališti je umístěna knihovnička pro veřejnost. 

 Od ledna 2016 realizuje knihovna Virtuální univerzitu třetího věku, z programu VISK 
získala finance na nákup notebooku. 

 
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
Grafika Nejúspěšnější profesionální knihovny roku 2015 – region Náchod. 
Nabídka vzdělávání ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. 
Informace k připravovanému standardu pro doplňování a aktualizaci knihovních fondů. 


